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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

De zon schijnt weer volop, en daar waren we wel aan toe met zijn allen 
na al die weken van regen.
Wat een beetje mijn schuld is, want ik heb ‘Onze Lieve Heer’ gevraagd 
of hij, alstublieft kon zorgen dat de bloemzaadjes die we met hulp van 
donateurs en vrijwilligers geplant hebben langs het fietspad, dit jaar 
wel genoeg regen zouden krijgen. Mijn gebeden zijn gehoord, het heeft 
geplensd!
Hopelijk zien we binnenkort een prachtige zee vol bloemen, die nog tot 
eind augustus zal doorbloeien. Ik hoop dat het een succes wordt en u 
als bewoner van het Riverparc, maar al te graag een wandelingetje wil 
maken om te gaan kijken. 
Daar doen we het voor, om de vlinders en de bijen genoeg voeding te 
geven en de mensen een glimlach op het gezicht.

Amber van der Vlies
Hoofdredacteur
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Mag ik even binnenkijken?

Bij Karin en Frits op de Watervogel 2 
werd ik hartelijk ontvangen. 
Frits: “Je gelooft het niet, maar Karin 
heeft voordat jij kwam vanochtend, nog 
snel even nieuwe kussenhoezen genaaid 
die je op de bank ziet. Wil je een lekkere 
bak koffie?”

Eind 2012 zijn zij hier naartoe verhuist 
vanuit Groningen, maar De omgeving 
was voor hen geen onbekende plek, daar 
Frits ouders 50 jaar in Arnhem hadden 
gewoond.

Mike Kudrya, van Sonsbeeck makelaars, 
tipte hen destijds over dit huis omdat hij 
wist dat Frits graag dichtbij  het water 
wilde wonen maar niet in een apparte-
ment. Pas geleden hebben zij een uit-
bouw aan het huis geplaatst, waardoor 
op de benedenverdieping een grote 
slaapkamer, met openslaande deuren 

naar de tuin en een luxe badkamer gere-
aliseerd konden worden.
Ik vroeg me af, hoe dat toch allemaal mo-
gelijk was, toen Karin mij de tuin liet zien.
Karin: “Wat een ruimte he? 
De tuin is immens groot. We hebben 
daardoor meerdere terrassen kunnen 

creëren. En door de tegels in een pad 
door te laten lopen, lijkt alles toch met 
elkaar verbonden.” 
Zelfs aan een buitensauna ontbreekt het 
niet en oogt de tuin nog steeds mooi 
wijds en open.
De slaapkamer heeft een prachtig 
behang gekregen, met een botanische 
print, waarvan Karin ook een stuk 
behang onder het glas van de kaptafel 
heeft geplakt.

Zouden jullie ooit nog gaan verhuizen?
Frits: “Om de dooie donder niet, wij 

blijven hier altijd wonen. Daar zouden 
we zeker spijt van krijgen!”

Tot slot wil ik nog graag weten of er nog 
verbouwingswensen zijn.
Karin zou nog wel graag een nieuwe 
keuken willen, maar Frits wil een nieuwe 
boot.
Frits: “Je gaat nu geen partij voor Karin 
kiezen, he?”

Het wordt ondanks dat het ontzettend 
gezellig was bij deze leuke en lieve River-
parcers, tijd voor mij om te gaan.
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Mag ik even binnenkijken?

Wilt u na het lezen van dit artikel 
nou ook meedoen aan “Mag ik even 
binnenkijken?”  Geef u dan op via 
riverflashredactie@gmail.com
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Het idee is simpel: je neemt een steentje, beschildert het zoals 
je zelf wilt en legt dat ergens buiten neer. Zodat iedereen die 
langsloopt, kan worden verrast door dit kleine kunstwerkje. En 
het mee naar huis kan nemen, of laten liggen, of het weer op 
een andere plek neerlegt. De zwerfsteentjes zijn een trend in 
heel Nederland. “Het is leuk als je iemand op die manier even 
een vrolijk moment, een glimlach, kunt bezorgen.
Vergeet ze niet even met een vernislaagje in te spuiten als 
je klaar bent met schilderen.
Wanneer je zo’n zwerfsteentje vind, kun je er een foto van 
plaatsen op de facebook pagina  “Kei tof” met bijna 
69000 leden!
Ben je zelf of met de kids erg creatief geweest, 
stuur je foto’s van jouw zwerfsteentjes naar 
riverflashredactie@gmail.com.

Zwerfsteentjes, 
helemaal hip and 
   happening!

Ingredienten: 
500 ml kokos melk
Anderhalf kopje geprakte ananas
1 geperste citroen

Mix alle ingrediënten in een blender, tot de massa mooi romig en schuimig 
wordt en voeg tot slot de suiker en rum naar smaak toe.
Giet de massa in een ijsjes mal, met de ijslolly-stokjes (te verkrijgen bij Blokker, 
Action en Xenos) en laat overnacht invriezen.

Eet smakelijk!

6 mint blaadjes
1 eetlepel suiker
Eventueel 100 ml. rum

Piña Colada ijsjesPiña Colada ijsjes
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“Hoe leuk zou het zijn als de berm naast het fiets-
pad zomers vol met weidebloemen zou komen te 
staan!” Dat idee speelde bij mij al langer. Tenslotte 
fietsen en wandelen wij allen, als Parc bewoners 
hier vaak langs. Na een oproep op Nextdoor om 
geld in te zamelen om bloemzaden in te kopen en 
te helpen met planten, zijn ontzettend veel leuke 
reacties binnen gekomen.

De gemeente Zevenaar heb ik bereid gevonden om de grond te 
bewerken, tenslotte moeten de zaadjes goed kunnen ‘aarden’ 
De lokale politieke partij “Lokaal Belang Zevenaar” die reeds ook een 
actie waren gestart “Red de bij en laat Zevenaar weer Zoemen” en 
daarbij 10.000 zakjes bloemzaad in de wijken van stad Zevenaar en 
omstreken bij mensen door de brievenbus deden, belden mij 
enthousiast op om het initiatief met 3 kg bermzaad te ondersteunen.

Van het geld wat is ingezameld, zullen jullie hopelijk straks vanaf 
midden juni, korenbloem en klaproos zien en later in de zomer roze 
Cosmea en andere kleurrijke bloemen.
Het kan haast niet anders dan dat het gaat lukken, want naast de 
hulp van vele bewoners, heeft het weer dit jaar goed meegewerkt, 
en ontkiemen de zaadjes al!

Nu nog het verzoek;  alstublieft pluk de bloemen niet weg, 
maar laat ze staan, zo kunnen we allemaal genieten en heeft 
iedereen, in plaats van u alleen, er wat aan.

Partijleden bezorgen iedereen een zakje bloemzaad in de bus.

➠
Overhandiging van 3 kg. bermzaad door 
André Bulten namens Lokaal Belang Zevenaar.

Riverparc zet
 het fietspad in bloei!
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Zondag 18 mei j.l. hielpen tal van vrijwilligers 
en bewoners van het Riverparc met het zaaien 
en inharken van de zaden.

Riverparc zet het fietspad in bloei!
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Riverparc zet het fietspad in bloei!

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met inzaaien 
en aan alle bewoners die geld hebben gedoneerd voor die kleurijke project.

Sjaak en Monique Redegeld, Martijn Brinkhoff, Eric en Bianca Rutgers, Evelien en 
Fred Hartman, Margo en Anne Fokke de Vries, Mirabella Kroon, Marina Spies, Helen 
Kroon, Patrick en Caroline Jelsma, Esther en Marien Nijland, Rob Gitsels, Henk en 
Hannie Spies, Rita en Arnold van Rennes, Deborah en Moninca Soumokil, Theo en 
Maria van den Ham, Marc en Melissa, Ingeborg Berends, Joop en Lisette Huisman, 
Rob Gitsels, Weinand en Annemiek Manders, Roswitha de Vries en Will en Jeanette 
Holleman.
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In het prille begin van het ontstaan van het Riverparc kochten Peter en zijn 
vrouw Susanne in 1996 de modelwoning aan de haven, van Joop Medze.
Hun zoon Jan, werd kort daarna geboren en zo ook, de allereerste baby op 
het Parc. Eind ’99 kochten zij een ‘Meerzicht’ aan de IJsvogel 91. 
Het gezin, wat inmiddels uitgebreid was met 4 kinderen en Peter die dichter 
bij zijn zaak in Duitsland wilde wonen, maakte dat zij in 2005, net over de 
grens, een groter huis bouwden en nu als echte recreanten van hun verblijf, 
hier genieten. Omdat de bruggetjes altijd sprekend geweest zijn voor de 
uitstraling van het Parc, heeft Peter hier een mooie fotocollectie van 
gemaakt.

De 8 bruggetjes van het Riverparc
Peter Wanders: 

De 8 bruggetjes van het Riverparc



Colofon
Jaargang 9 nummer 2, juni 2021

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
Foto voorpagina: Ronald Lubbers   www.ijsselmedia.net
Druk: Drukwerk Max
Hoofdsponsor: Mike Kudrya,
 Van Sonsbeeck Makelaars

Riverflash    11

De 8 bruggetjes van het Riverparc
Peter Wanders: 

De 8 bruggetjes van het Riverparc



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

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


