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VOORWOORD

Daar ben ik weer, met een zomereditie, waarin ik  jou het gezellige huis van 
Catharina mag laten zien.  De inmiddels bekendste pakketbezorger van Giesbeek 
en Lathum, Yildrim, alias “Rasta man” een kijkje in zijn privéleven geeft. 
En in een nieuwe rubriek, aanstormend talent Heavenly, verteld over haar passie 
voor bloemen. Mij rest u verder nog te zeggen; Veel leesplezier en mag ik bij jou 
nou ook een keertje komen binnenkijken, ken je een jong talentje, heb je een leuke 
riversnipper voor de volgende kersteditie of wil je adverteren, in het meest gelezen 
buurtmagazine met 750 oplagen? 
Mail dan naar riverflashredactie@gmail.com                                                                             

Amber van der Vlies
Hoofdredacteur

Met zijn prachtige natuur, op slechts 
400 km rijden Duitsland in, vind u de 
magische “Harz. “
Quedlingburg, is naast het mooie Wer-
ningrode en Goslar mijn favoriete stadje. 
Tussen de  mooie Vakwerkhuisjes, als 
door Anton Pieck geschilderd in kleine 
smalle kronkelige straatjes geplaveid 
met alleen maar kinderkopjes, ga je tot 8 
eeuwen terug in de tijd.
Als in een sprookje van Grimm, daar je 
zo in het bos staat en overal de Harzer 
Hexen tegenkomt. Er doen meerdere 
Sagen de ronde. Zo zouden  deze heksen 
eeuwen geleden, over de “Brocken” heb-
ben gevlogen, zich verzameld hebben 
op de “Teufelsmauer” en dansen op de 
‘Hexentanzplatz’ in het dorpje Thale.

Redactie op Pad
Iets verderop rijden, vind je meerdere 
watervallen. Een daarvan is deze in 
het plaatsje Bad Harzburg. Hier kun je 
bijzonder genoeg, op het terras van een 
klein restaurantje een kopje koffie met 
appeltaart eten, en kijk je vanaf een paar 
meter, zonder nat te worden direct naar 
de waterval!
Een vakantieplek, waar je je nooit hoeft 
te vervelen en toch de rust vind. 
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Van oorsprong komt Catharina uit 
Friesland. In Leeuwarden studeerde 
zij Franse Taal en Letterkunde aan de 
lerarenopleiding. Om de spreekvaar-
digheid te bevorderen vond zij een baan 
op een camping in de buurt van het 
middeleeuwse bergdorpje Volonne in de 
streek “les Alpes de Haute Provence”. De 
daarop volgende vier jaren is zij steeds 
weer teruggegaan om daar te werken en 
te leven. 

“Mijn hart inmiddels verloren aan het 
Zuid-Franse leven en aan de mensen uit 
dit kleine bergdorpje, die mijn vrienden 
zijn geworden, kom ik hier alweer 10 jaar 
op vakantie.

Ik heb in Arnhem en in Giesbeek ge-
woond. Na mijn scheiding wilde ik voor 
de kinderen hier in de buurt blijven.
Toen ik het huis zag op het Parc, wist 
ik het meteen, dit is het! Het voelde zo 
goed en de landelijke stijl die de vorige 
eigenaren, Hans en Marijke, hadden 
gecreëerd vond ik geweldig. Ik was 

Mag ik even binnenkijken?Mag ik even binnenkijken?
Bij Catharina Rinsma op de IJsvogel 26, een 
huis met een vleugje ‘Provence’.

op slag verliefd. Hier kon ik op voort-
borduren en er mijn eigen “touch” aan 
geven.  Nu woon ik inmiddels alweer 
zeven jaar op het Riverparc.
Omdat ik zo van de Provence hou en 
daar graag zou willen wonen, maar 
vooralsnog nog niet mogelijk is, haal ik 
maar een stukje Provence in mijn huis. 
De geur van lavendel, de oude luiken, 
houten bordjes voor aan de muur met 
een mooie Franse spreuk, etc.

Ik heb een hele drukke, stressvolle baan. 
Als ik thuiskom vind ik het dan ook fijn 
om in  een huis te komen, dat licht, rust 
en ruimte uitstraalt. De kleur wit over-
heerst in mijn woonkamer me  hier en 
daar een accent van een andere naturel 
basiskleur en daarnaast  nog iets van 
vleugjes lavendelkleur accentjes.
Echt genieten is het wanneer het licht 
door de leibomen voor het raam, de 
woonkamer binnenkomt.

De lamp boven de tafel is in opdracht 
gemaakt, door ‘grotebeerlichtenontwerp’, 
aan de Ooipoortstraat 3 in Doesburg. 
De ontwerper, Eddy Berentsen, gebruikt 
naast metaal, veel glas en stukjes ges-
teenten.

Een eye-catcher in mijn huis zijn de 
vloeren. De Portugese vloeren in de hal 
en in de keuken zijn erg mooi. Zo ook 
de witte houten planken vloer in de 
woonkamer trekt direct de aandacht.  
Wat onderhoud betreft. ben ik van plan 
om binnen afzienbare tijd  de beneden-
verdieping op te knappen en de boven-
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Mag ik even binnenkijken?Mag ik even binnenkijken?

verdieping te voorzien van een nieuwe 
badkamer (mediterraan ) en het restylen 
van de slaapkamers. Daarnaast heb ik 
plannen om mijn 
tuin aan te pakken 
door ook daarin een 
mediterrane 
sfeer te creëren.

“aimer, c’est savoir dire je t’aime sans parler”
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Ik ontmoet hem voor een interview in 
zijn volkstuin in Arnhem.
Yildrim 36 jaar, geboren en getogen in 
de Geitenkamp in Arnhem, was als klein 
jongetje al graag buiten. 
“Ik was altijd al liever ergens anders 
dan in de schoolbanken, een echt 
straatschoffie. Ik begon ooit bij de AH, 
later werd ik pizzabezorger en vandaaruit 
ben ik pakketbezorger geworden.”

Naast zijn fulltime baan voor Post NL en 
vrijwilliger bij Vitesse, is Yildrim in zijn 
resterende vrije tijd in zijn moestuin te 
vinden. “Ik woon in een flat met een bal-
kon, daarom ben ik zo blij met deze plek, 
die ik deel met een goede vriend. Water 
pomp ik met de hand, er is geen elektra, 
doch de aardbeien groeien super.”

Interview met de bekendste 
 

van Giesbeek en Lathum
pakketbezorger

Wie kent hem niet onze altijd vrolijke “rasta” pakket-
bezorger, die netjes onze pakjes onder de veranda zet 
wanneer we niet thuis zijn, en wel eens een post-it, met 
een smiley op de deur plakt!

Wat vind je zo leuk aan je werk als 
pakketbezorger?
“Vooral de vrijheid. Ik draai de muziek die 
ik leuk vind, ik eet mijn boterhammetjes 
wanneer ik trek heb en ik ontmoet 
zoveel leuke en aardige mensen. Zo was 
ik een keer nog tot laat aan het werk en 
bezorgde ik een pakketje bij mensen die 
net aan het barbecueën waren. Zij vroe-
gen spontaan of ik ook een spiesje wilde.
Per dag bezorg ik gemiddeld zo’n 169 
pakketjes in Giesbeek en Lathum. Dan 
komt het nog weleens voor dat ik ie-
mand, die mij die dag hartelijk groette, 
bij het voorbij rijden, niet herken en 
waar ik dan ‘s avonds nog weleens mijn 
hoofd over kan breken; wie was dat ook 
alweer? Sommige dingen, raken mij 
ook wel, bijvoorbeeld als een bewoner 

waar ik al jaren de post breng, plotsklaps 
overleden is. 
Zoals ik al zei, ik ben opgegroeid in de 
Geitenkamp en opgevoed door mijn mo-
eder, waar ik nog steeds een hele goede 
band mee heb. Daarom was ik ook zo 
trots om haar de ‘Snow-white’ aardbeien 
te laten proeven, omdat ik gezegd had 
dat ik van plan was  een bijzondere aard-
bei te gaan kweken.

Denk je weleens na over de toekomst?
Nee over de toekomst denk ik eigenlijk 
nooit na. Als kind deed ik dat al niet 
en nu nog niet. Ik vind het werk wat ik 
doe ontzettend leuk. De mensen zijn zo 
ontzettend aardig. Vorig jaar nog ben ik 
onverwachts in het zonnetje gezet door 
bewoners uit Giesbeek. Ik heb een traan-
tje weggepinkt thuis toen ik die lieve 
kaartjes las en cadeautjes open maakte. 
Toen dacht ik wel, waar heb ik dit aan 
verdiend, ik ben maar de postbezorger. 
Maar ik vind het zo leuk, zolang ik het 
werk kan blijven doen, wil ik dit ook 
blijven doen. 

Uiteindelijk heb ik met een bakje heerli-
jke zoete aardbeien afscheid genomen 
van Yildrim en hoop ik dat ik deze 
aardige gozer nog lang mag zien rijden 
door onze straten als bekendste post-
bezorger van de buurt.
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In maart kwam ik voor het eerst met Jan 
Ubbink in contact. Hij had Wilgentak-
ken aan de weg gelegd voor de mensen 
om mee te nemen en als paastak te 
decoreren. Iets wat Jan ieder jaar doet, 
wanneer hij de krulwilg heeft gesnoeid.

Toen Jan mij vroeg of ik grotere takken 
wilde hebben en ik met hem door zijn 
atelier naar de achtertuin liep, zag ik 
allerlei dieren van keramiek.
“Mijn voorliefde voor klei begon als klein 
jongetje van vier, die meeging met zijn 
vader omdat het land geploegd moest 
worden. Daar zat ik dan, een peuter 
nog, heerlijk langs de kant, poppetjes 
te maken van klei. Ik ben dat toen altijd 
blijven doen.”

Terwijl ik met Jan praat,  is hij bezig met 
een spaarvarken. 
“Zodra deze klaar is, moet hij circa 2-3 
dagen luchtdrogen waarna hij een dag 
in de oven gebakken wordt op 700-800 
graden. Een langzaam proces, waarbij 
de temperatuur zachtjes aan omhoog 
en weer omlaag gaat. Wanneer het 
varkentje is afgekoeld, kan ik het gla-
zuren in de kleur die men wil om vervol-
gens bij 1030 graden nog een nacht in 
de oven af te bakken.

KeramiekLiefde
voor

Omdat lucht in een holle ruimte gaat 
uitzetten, maak ik er altijd een gaatje in 
en voorkom je dat de klei gaat scheuren. 
Zo bedacht ik ooit eens om in sommige 
stukken een fluitje te verwerken. Bij 
theelichtjes bijvoorbeeld, die wanneer je 
ze uitblaast het fluitje af gaat.”

Jans werk is niet alleen te bestellen maar 
ook te bewonderen in de kerk in Gies-
beek, waar ieder jaar met kerst 40-50 
schapen ten toon worden gesteld.
“Geen enkel schaap is het zelfde, de een 
kijkt omhoog, de ander naar beneden. 
Wanneer ik veel van hetzelfde maak, 
wordt ik weleens vervelend en wat doe 
je als je vervelend wordt; dan ga je prut-
sen en uit prutsen ontstaan dan grappig 
genoeg weer nieuwe dingen. Zo ook dit 
krokodillenbekje. Gewoon van een klein 
lapje wat ik had uitgesneden en dan 
ineens tijdens ‘t kneden ervan zie je er 
iets in.”
Naast keramiek, maakt Jan ook hand-
poppen en bloemstukken voor de kerk in 
Giesbeek, doch Keramiek is en blijft zijn 
grote passie.

Bent u nou geïnteresseerd in het werk 
van Jan, dan kunt u bellen op 0313-
631542

Spaarvarken in wording.
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Dit jaar bestaat de tuinjury uit Ruud 
Willemsen(hovenier) en Tineke Kooijman 
(bioloog).

Tineke:  “Aan tuinliefde ontbrak het niet 
bij de eigenaren, die zich hadden opge-
geven. Allerlei soorten tuinen hebben we 
mogen bewonderen zoals een strakke 
moderne, één met vele soorten grassen, 
een moestuintje en mooie bloeiende 
hortensia’s. Een prachtige rozentuin waar 
de eigenaar met veel liefde over sprak. 
Ook waren er een mix van gecultiveerde 
en wilde planten bij. Zelfs een  orange-
rie voor overwintering en opkweek van 
cactussen.
 
Uiteindelijk kozen wij voor IJsvogel 20 
van Ger Bouwman en Maria Ouddeken, 

Mooiste                      

2021

Mike Kudrya, eigenaar van Van Sonsbeeck Make-
laars, overhandigde de eigenaren niet alleen het 
bord maar ook een hele mooi prijs, namelijk een 
waardecheque van de Intratuin.

Tuinverkiezing

omdat deze tuin het meest voldoet aan 
onze gestelde criteria van; diversiteit, 
insecten-en vogel vriendelijkheid, een 
goede waterhuishouding en het on-
derhouden zijn. Hier vonden wij wilde 
inheemse planten, zoals honingklaver, 
wilde chichorei, teunisbloemen en 
klaprozen afgewisseld met 50 gecul-
tiveerde planten/struiken zoals de herfst 
anemoon, de vlinderstruik, hortensia’s, 
phlox en kattenkruid. De tuin is door de 
plantkeuze, goed bestand tegen droogte 
en regenval. Al met al een walhalla voor 
vlinders, bijen en hommels. Er hing zelfs 
een insectenhotelletje aan de muur.

Wij feliciteren Ger en Maria met deze 
mooie tuin en wensen dat zij nog heel 
veel hiervan kunnen genieten.” 
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“Blue Evening” 

Een magische bloem die van kleur verandert!
Phlox, (ook wel vlambloem genoemd) kent meer dan 60 soorten. 
Doch de bloem die bij Ger en Maria in de tuin staat is wel heel bijzonder. 
Deze verandert s‘avonds namelijk van kleur!
Overdag zijn de bloemen lila/roze en zodra de zon weggaat verkleurd de bloem 
naar een helder violetblauw. Bij schemering lijkt de bloem licht te geven!

Wilt u nu ook zo’n mooi prachtexemplaar in uw tuin? Weet dan dat dit specifieke 
wondertje “Blue evening” heet, 70-100 cm hoog wordt, erg sterk is, zich niet 
zomaar om laat waaien en van juli tot en met september bloemen geeft!
Wanneer u het plantje voor begin oktober nog plant, zal deze volgend jaar al 
bloeien. (Soms wil hij nog weleens een jaartje overslaan, maar wees gerust, uitein-
delijk komt hij!)

Tip:
Eenvoudig stekken van de Phlox
Knip een steel, (zonder bloem) van ongeveer 7-10 cm af. 
Verwijder van de onderste 2-5 cm de bladeren. 
Zet het takje in het water en wanneer na een paar weken, zich worteltjes ontwik-
kelen kun je hem in de aarde planten.

Let op:
Phlox houdt van vochtige aarde. Zon en halfschaduw is prima, maar geef de plant 
wel 1x per jaar wat extra mest. Onthoud waar je m gepland hebt, want in de 
herfst trekt hij zich in de wortel terug en zie je m een paar maanden niet meer.

Ger Bouwman:
“Wij houden van een natuurlijke tuin zonder strakke lijnen en willen 
zo veel mogelijk de natuur z’n gang laten gaan. We schrikken niet van 
een beetje groen tussen de tegels. Dat halen we regelmatig met de 
hand weg en we gebruiken uiteraard geen milieuvervuilende onkruid-
bestrijdingsmiddelen zoals Roundup!

In 1999 heb ik de woning betrokken. De tuin was helemaal kaal (gras 
en onkruid) op één boom na. De berk in de voortuin was door de 
vorige eigenaar als takje uit een bos geplukt. Zelf plantte ik een met 
tennis gewonnen miniboompje, een geënte Japanse Sierkers achter in 
de hoek bij het water. Dat is nu een prachtige grote boom waaronder 
het heerlijk toeven is in de schaduw. Het bijzondere van de ligging van 
onze woning is dat het aan een doodlopend straatje ligt, waarvan onze 
woning de laatste is en het ligt op een hoek, dus water van de vijver 
achter en opzij. 

Vier jaar geleden heb ik in de voortuin hulp gehad van ecologisch 
hovenier Herminne Lentink uit Warnsveld. Van haar leerden we het 
bouwen van keermuurtjes met losse stenen. Hiervoor gebruikten 
we uitsluitend oude stenen uit de tuin (waaronder kapotgeslagen 
stoeptegels en dakpannen). Uit de kieren tussen de stenen mogen 
leuke plantjes groeien, zoals Geranium en Erigon (ook bekend als 
Muurfijnstraal of Mexicaans Madeliefje). Het jaar daarop achter on-
geveer 5 m2 terras pal achter het huis vervangen door een border met 
hoge planten, waaronder de Steenraket (Erysimum of muurbloem) die 
het hele jaar bloeit, Valeriaan, Anemoon en Phlox. Achterin de tuin een 
verhoogde border, ook met losse stenen als kering. Twee jaar geleden 
nog eens 7 m2 tegels uit de oprit gehaald omdat we nog een boom 
voor het huis wilden. Het werd een Plataan.”
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Je maakt zulke mooie stukken, en in de 
wedstrijd was je tussen alle volwassenen en 
mensen die al tientallenjaren in het vak zit-
ten de jongste deelneemster. Vergeet men 
al snel dat je pas 16 jaar oud bent?
Heavenly: “Jazeker. Ik was zelfs 15 toen ik 
bijvoorbeeld dit rouwstuk maakte, maar 
het leuke is wel dat ik doordat men niet 
meer stilstaat bij mijn leeftijd, ik alle 
ruimte en vertrouwen krijg, om mijn 
eigen creaties te maken.
Tijdens mijn stage bij Martien Kamer-
ling, van bloemsierkunst Futura op de 
Steenstraat in Arnhem, kreeg ik ook al 
snel een contract aangeboden. Ik werk 
daar nu 3 dagen, naast mijn school. Een 

heel leuk team, waar ik heel veel leer en 
zij mij ook vrij laten om zelf iets uit te 
proberen. Ik ben daar helemaal op mijn 
plek, omdat de winkel helemaal vol met 
allemaal verschillende bloemen staat en 
ik me helemaal te buiten kan gaan. Er is 
voor iedereen wat wils en de locatie is 
een hele gezellige en levendige.”

Vragen mensen jou persoonlijk ook 
weleens om iets te maken in opdracht?
Ja, steeds vaker. Ik heb een poosje 
terug voor de ‘Stadstuin’ in Doesburg 
een aantal grote stukken gemaakt, met 
zijdebloemen. Zo leuk om dan jouw werk 
daar te hebben staan, en dat men daar 
zo enthousiast over is.”

Zijn er nou dingen die je het leukst vind 
om te maken?
“Rouwwerken vind ik het mooist om te 
maken. Dat klinkt misschien een beetje 
raar maar, zoiets is heel persoonlijk. Dan 
moet je goed luisteren naar wat iemand 
wil. Maar het is zo bijzonder, juist omdat 
het zo gewaardeerd wordt als je aanvoelt 
en iets kunt creëren wat uiteindelijk wel 
voor een dierbaar persoon, onderdeel 
van het laatste afscheid betekend. “

Je woont nu nog thuis. Is mama blij met 
jou als bloemiste?
“Mama, vind het fantastisch, ik neem 
altijd wel wat mee voor haar in huis. Ook 

de dingen die ik op school maak mag 
ik vaak meenemen en dan is het iedere 
keer weer een gave verassing. Soms zijn 
het kleine stukken, maar soms ook hele 
grote creaties, dan wordt er echt plek vrij 
gemaakt om het  neer te zetten”

Wat zijn jouw toekomstplannen?
Heavenly lacht: “Dat vragen meer 
mensen, maar Ik wil eerst nog een paar 
jaar zoveel mogelijk ervaring opdoen. En 
ooit wellicht een bloemenwinkel voor 
mijzelf beginnen. Eentje waar mensen 
binnenkomen en ze overal om hun heen 
leuke dingetjes zien, lieve schattige 
bloemtaartjes, mooie boeketten, maar 
ook leuke woonaccessoires. Voor ieder 
wat wils.”

Inderdaad, ook ik vergeet weer dat dit 
spontane jonge talentje, wat al zulke 
mooie dingen maakt, pas 16 jaar oud is.

Heavenly Jansen, 16 jaar en nog 
in opleiding tot bloemiste, maakt 
nu al de mooiste creaties en wist 
pas geleden nog de derde plaats 
te behalen in de publieksprijs 
op het Rozenfestijn te landgoed 
Arcen. 

JongTalentJongTalent
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In het voorjaar is de middenberm voor een 
deel ingezaaid met bloemzaad. Daarvoor is 
geld ingezameld van bewoners, bloemzaad 
gedoneerd door de politieke partij “Lokaal 
Belang Zevenaar” en geholpen met inhar-
ken door vrijwilligers van het Parc. 
De gemeente was bereid de grond van te 
voren te bewerken, om zo het zaaien mo-
gelijk te maken. Echter had ik me te vinden 
in een aantal restricties. Zo werd er 1.5 me-
ter vanaf beiden kanten niet bewerkt. Daar 
een specifieke vlindersoort, de Dagpauw-
oog zijn eitjes alleen op de grote brandne-
tel af zet, de enige plant waar de rups zich 
mee voedt, moest van de gemeente hier de 
brandnetel blijven groeien. 
Ook wilden zij  er een meter rondom de 

bomen vrij houden. Dit resulteerde, helaas 
niet in een complete bloemenpracht, 
maar grotendeels in een enorme over-
woekerende brandnetel, die veel van de 
bloemetjes “verstikten”. Gelukkig waren er 
nog wel wat mooie stukjes, zoals hier op 
de foto te zien.

Volgend jaar wil ik opnieuw met de ge-
meente in gesprek. De grote brandnetel is 
namelijk in grote getale ook aanwezig op 
de grens van de Barhrse Pol met de haven 
van Lubach, links van ons fietspad  en 
onderaan de dijk in het bosgebied naar de 
Uitmeentse straat. Dan is een heel fiet-
spad compleet met brandnetels niet meer 
benodigd. Het enthousiasme is groot onder 
de Riverparcers, men wil volgend jaar weer 
graag mee doen. Dus ook in 2022, gaan we 
zaaien en harken en hoop ik de gemeente, 
die ook blij is met de bijen en vlinders 
hierin mee te krijgen.

Riversnippers
Rene Odijk, Meerkoet 51, spotte deze bever bij de Giese kop.

Al eerder is een bever waargenomen op de plas, doch tot 
nu toe nooit een zo heldere foto van dichtbij!

Esther Terveer, Watervogel 27, heeft een luchtfoto van het 
‘RiverParc” laten vereeuwigen op fotobehang aan haar 
keuken wand. Hoe gaaf is dit! (fotograaf: Ronald Lubbers)

Krista en Marc organiseren s’ avonds regelmatig 
een voetbaltoernooi voor de buurtkinderen.

Fietspad in BloeiFietspad in Bloei
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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


