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VOORWOORD
2021 was een roerig jaar, voor velen. Maar gelukkig zijn er ook nog hele mooie
gebeurtenissen geweest en gaat het Parc in de komende weken weer oplichten in
het donker. Met Halloween is dat zeker al gelukt, ondanks het slechte weer.
De trap naar het strand (foto onder) is gerealiseerd door het huidige bestuur en
ook aan het onderhoud van de oevers wordt straks weer gewerkt.
In deze Riverflash laat ik jullie weer leuke en bijzondere dingen zien en hoop ik
dat je even kunt genieten van het mooiste buurtmagazine van Nederland.
Omdat we wonen in een omgeving waar bewoners begaan zijn.
Amber van der Vlies
Hoofdredacteur

Buma Lifetime
Achievement Award
voor Thijs van Leer
Muzikant en bewoner van het Riverparc,
Thijs van Leer ontving voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur
de Buma Lifetime Achievement Award
op maandag 20 september tijdens
het Buma Awards Gala in het Amsterdamse Bimhuis.
Namens alle bewoners van het Riverparc,
Van harte gefeliciteerd!
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Halloween op het Riverparc

;

De winnaars zijn bekend!

Iwan en Cindy, Meerkoet 25 wonnen met een
griezelshow in een echte lijkkist de eerste prijs!
Frank, Sacha en Lynn, Zilvermeeuw 16 wonnen met
een prachtige heksenshow de tweede prijs!
Sjaak en Monique, Zilvermeeuw 15 wonnen
met hun altijd weer schitterend
versierde voortuin de
derde prijs!
Van harte gefeliciteerd
allemaal!
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Mag ik even binnenkijken?
Deze keer, mag het bij Ivelina en Bram in hun prachtige huis
aan het water op de Wilde Zwaan 19.
Ik wordt door hen hartelijk ontvangen, op een prachtige zonnige
herfstdag, waarbij de achterdeuren
naar de tuin, wijd openstaan.
Ivelina: “Wij leven meer buiten dan
binnen, want het is zo mooi hier. Het
kan hard waaien maar meestal is het
heerlijk toeven, met bijna de hele
dag de zon, die we ‘s avonds nog net
kunnen zien ondergaan”
Bram: “Och, ik geniet echt iedere dag
van deze plek. ‘s Ochtends als ik wakker wordt, stap ik zo van mijn bed het
balkon op. Met mooi weer ga ik daar
dan vaak even rustig zitten met mijn
eerste bakje koffie om van de rust en
het uitzicht genieten”
“Ik woonde hier eerst gehuurd, toen
Ivelina tegen mij zei, waarom kopen
we hier geen huis op het Parc? We
vingen twee keer naast het net, het
aanbod was ook schaars. Toen ben ik
de eigenaar gaan bellen en appen.
Eigenlijk was het meer ‘stalken’ want
ik heb de goede man zo ongeveer
iedere dag, 6 weken lang, ge-appt,
totdat hij uiteindelijk zei “Goed, je
mag het huis kopen, maar dan neem
je het over zoals het nu is, inclusief
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het gehele meubilair. Dat is deal or
no deal!”
Ivelina “Ik was helemaal in de wolken,
we hadden het huis! En we hebben
bijna alles zo gelaten als het was.
Alleen de keukenwand opnieuw
bekleed met steenstrips. En nog een
extra slaapkamer gerealiseerd op de
benedenverdieping, die nu en een
badkamer heeft en twee slaapkamers. Boven zijn eveneens twee grote
slaapkamers aanwezig, een badkamer en in de gang is, door de vorige
eigenaar een handige kast op maat
gebouwd, tegen het schuine plafond.
Bram: “Nu wonen we hier alweer 3
jaar, en we willen nooit meer weg!
Zomers zijn we altijd erg populair bij
vrienden en familie, want ja zeg nou
zelf; je stapt hier zo op je supboard
het strand op, hup ‘t water in! Ook
zijn we erg blij met onze fantastische
lieve buren aan beide zeiden. Tja wat
wil een mens nog meer?”
Hebben jullie dan niets meer te
wensen over?
Ivelina: “Nog een ding, en dat is de
veranda die we binnenkort laten
bouwen en dan is het af.”

Mag ik bij jullie nou ook een keertje komen binnen kijken?
Stuur mij dan een mail naar riverflashredactie@gmail.com
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Kerstsferen
Al vroeg hadden mensen, vorig jaar hun gezellige kerstverlichting branden.
Wat ook dit jaar zeker weer het geval zal zijn. Want als er iets is, waar men
behoefte aan heeft tijdens de donkere maanden, dan is het wel een gezellig lichtje, wanneer je naar huis rijdt van het werk of s’ avonds nog even een
wandelingetje in de buurt maakt.
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Even kijken wat de buren
voor een boom hebben

De kerstboom, is voor iedereen weer anders. Vorig jaar kreeg ik ontzettend
veel foto’s van heel veel verschillende leuke bomen, die bij mensen thuis
stonden. Helaas kan ik ze niet allemaal plaatsen, maar wellicht zit er nog
een leuk ideetje tussen. Zelfs bij gebrek aan ruimte zijn er zo te zien, diverse
alternatieven te bedenken, om die kerstsfeer in huis te brengen.
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Evenementenkalender
Kerstmarkt Doesburg
Zaterdag 11 december zal de binnenstad van Doesburg weer helemaal in het
teken van kerst staan. Voor de mooiste
geschenken, lekkernijen en die heerlijke
gezellige sfeer, is dit echt een markt die
u zeker niet mag missen.
10:00 – 17:00 uur

Landleven Winter Event
10-11-12 december
Locatie: Openluchtmuseum, Arnhem
Dampende Glühwein bij een knisperend
haardvuur in een sfeervol verlicht park,
waar je zelfs even kunt schaatsen.
Entree:  €12,50

´´´´´´´´´´´´´´´´

Kerstmarkt Elspeet
17 & 18 december (16:00-22:00 uur en
11:00-16:00 uur)
Locatie: Voorplein, hotel Mennorode
Even lekker struinen tussen de gezellige kraampjes, waarbij parkeren en de
toegang gratis zijn.

´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´
Kerstmarkt Kleve
Tot 5 december, dus wees er snel bij.
Op deze kneuterige kerstmarkt, met zo’n
40 kramen komt u alvast helemaal in de
kerststemming!
Locatie: Benedenstad, rond het gemeentehuis
Amsterdam Light Festival
2 december t/m 23 januari
Met een rondvaart boot door de prachtig
verlichte grachten, waar u gedurende
een aantal uren verlichte kunstwerken
kunt zien van de beste kunstenaars uit
binnen-en buitenland
Tickets online te koop via:
“Amsterdamlightfestival”

Weihnachtsmarkt Schloss Moyland
Een echte Duitse kerstmarkt, met vooral
handwerk kraampjes, rondom het
prachtige kasteel helemaal in kerstsferen.
8 december t/m 12 december
Wo-do-vr 13:00 uur – 21:00 uur
Za & zo 11:00 uur – 21:00 uur
Locatie: Moylander Allee, (tussen Kleef
en Kalkar aan de A57, afslag Goch,
25 min rijden hiervandaan)

´´´´´´´´´´´´´´´´
Gouda bij kaarslicht
10 december
Locatie: de gehele middeleeuwse binnenstad zal s avonds worden verlicht
met kaarsen. Ook aan eten en drinken en
muziek geen gebrek.

´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´

IJsbeelden Festival Zwolle
18 december t/m 6 maart
De mooiste sculpturen van ’s werelds
grootste ijskunstenaars zijn hier op de
Rieterweg in Zwolle te bewonderen,
voor jong en oud.

Kerstmarkt Bemmel
12 december 11:00 uur – 17:00 uur
Locatie: Centrum
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Knappe kop
van Zuss
€19,95

“Hello Winter” Mok
Homedeco.nl
€ 2,59

Baby it’s Cold outside!
In januari, ruimen we alle kerstspullen weer op en volgt een
grote schoonmaak. Maar dan? Is het niet een beetje kaal in huis
geworden? De donkere dagen zijn voorlopig nog niet voorbij.
Daarom hier wat tips, om voor niet al te veel geld, je interieur een
nieuwjaars-boost te geven.

Wandkleed met
leuke tekst
afmetingen 65x89 cm
littlegreenbag.nl
€9,95

Lekker eten op de bank
met dit schootkussen van
lovetobehome.nl €16,95

Geef je wand even
een winters sfeertje
met deze hippe
muurcirkel van
House of Valley
€9,95

“Boom eruit, plant erin”
Die slogan kennen we
inmiddels wel. De zwaardvaren en Philodendron
kunnen heel goed tegen
donker en zijn daarom
ideaal in huis.
Zelfs de muur kun je op
een goedkope doch leuke
manier tijdelijk even
pimpen. Zoals met dit
muurkleed met leuke tekst
en/of de muurcirkel met
katoenbollen

Vind je sommige
planten saai?
Zet ze dan in een
leuke pot zoals deze,
of decoreer meerdere minicactusjes bij elkaar in een groepje.

Onderzetters
berenklauw
Lovetobehome.nl
€ 11,95
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Opberg dozen
set van 2
Westwingnow.nl
€39,99

Advertentie

Aanbieding voor Riverflash-lezers
Even voorstellen
Mijn naam is Rob Janssen en woon
inmiddels 14 jaar met veel plezier aan de
Wilde Zwaan 15.
Inmiddels heb ik al 30 jaar mijn eigen
bedrijf in de haarden & kachelbranche.
Wij ontwikkelen en produceren
gashaarden in Dinxperlo, ontwikkelen
elektrische haarden, houtkachels en
importeren pelletkachels.

Wij hebben een dealernetwerk door
geheel Nederland en exporteren naar
diverse landen. Hier in Nederland
moeten we op termijn van het gas af
en is hier o.a. elektrische verwarming
enorm in opkomst. Sedert een half jaar
hebben wij een nieuwe lijn elektrische
sfeerhaarden met echte houtblokken en
verwarming op de markt gebracht welke
erg goed wordt ontvangen.

s

Het is een zeer realistisch vuurbeeld en
ik vind het erg leuk om voor de lezers
van Riverflash, een speciale aanbieding
te doen. Een korting van maar liefst 15 %
op dit prachtige product.
Voor meer informatie mail naar
info@fairfires.nl en wij nemen z.s.m.
contact met je op. Zie ook onze website
www.fairfires.nl
Bestellingen geplaatst voor 8 december
worden nog voor de Kerst geleverd.
Wij wensen jullie hele fijn kerstdagen en
een zeer voorspoedig 2022!
Warme groet,
Rob Janssen
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Kadotips
voor Kerst
Woodwick geurkaarsen
met een lieve tekst en een brandduur van maar
liefst 35 uur. €9,95 per stuk te koop bij Deze of Gene
aan de Meipoortstraat 18, in Doesburg

Scheerzeep
bij Zenzdoesburg
(Markt 11, Doesburg)
€ 6,95

Een mooie armband voor hem van het merk
Olympian Bracelets in verschillende polsmaten en
kleuren, verkrijgbaar bij Deze of Gene €19,95

Een lieve wintermok
    met muisjes van
          Wrendale Designs      
                       bij ‘dames   
                        vandethee.nl’
                        €15,95

Klankschalen zoals deze en
andere spirituele cadeautjes
vind je bij Bijonskado,
Kerkstraat 10, Doesburg.

Hang Lamp, welke je kunt
vullen met echte plantjes.  
The green Home company,
bij Fonq € 12,50

Boeddha zeepjes bij Zenzdoesburg €3,95 per stuk
Advertentie

J&J RIOOLTECHNIEK

Voor al uw rioolproblematiek

0650482543 | info@jenjriooltechniek.nl
www.jenjriooltechniek.info
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“Lokaal Belang Zevenaar”,
denkt niet alleen aan
huisvesting voor mensen,
maar ook voor de egels.
Zij hebben in oktober een actie gedaan,
waarbij mensen een gratis egelhuisbouw-pakket konden ophalen.
Er waren twee verschillende soorten.
Esther Gitsels, woonachtig op het Riverparc heeft er ook eentje opgehaald bij de
kinderboerderij in Zevenaar, waar zowel
vrijwilligers van de partij, als de Nestkasten werkgroep en NME Liemers hard

hebben gewerkt om alle kant en klare
egelhuispakketten te zagen. In totaal zijn
er meer dan 40 egelhuizen gemaakt!
Daar de egels het moeilijker krijgen,
vanwege de verstening van tuinen, is het
des te belangrijker dat hen een beschut
huisje kan worden geboden.
Een hele leuke actie van de lokale partij,
“Lokaal Belang”.

Op de foto rechts:
André Bulten, partijlid uit Lathum

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

Gezond en voorspoedig 2022

Brinkenweg 2
6988 BT Lathum
Tel.: 0313 - 63 13 27
Fax.: 0313 - 63 23 63
Mob.: 06 - 55 70 48 71

e 5,00 korting p.p.
op de onbeperkt
menu’s sparerib,
gamba’s en biefstuk.

Kortingsbon

e 5,- korting
XXXHSBOEDBGFSVUHFSTOMJOGP!HSBOEDBGFSVUHFSTOM

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
Steenstraat 96
Arnhem
026 445 3603
www.futurabloemen.nl

