Rozendaal, 7 januari 2011
Uitgave 2011-01
GEMEENTELIJK NIEUWS

Uit het gemeentehuis
Toespraak, gehouden door de burgemeester van Rozendaal, de heer drs.
J.H.Klein Molekamp tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2011 in het
gemeentehuis van Rozendaal
Wat hebben de afgelopen dagen veel mensen genoten van de sneeuw in Rozendaal. Op eerste
kerstdag zag ik veel trotse ouders genieten van hun sleeënde kinderen op de Koningsberg.
Anderen gingen langlaufen op de Rozendaalse heide. En vele bezoekers maakten foto’s van ons
prachtige dorp om thuis te laten zien hoe mooi ons land kan zijn. Het was weer een tijd dat we
ons als Rozendaler heel bevoorrecht voelden.
Maar de sneeuw was lang niet voor iedereen een zegen. Velen die slecht ter been zijn, voelden
zich deze dagen opgesloten in huis omdat buiten zijn te veel risico op breuk en ander ongemak
gaf. De kerstviering van de ouderensociëteit moest om die reden worden afgelast.
Zo zie je altijd weer dat het leven twee kanten heeft. De vreugde van de een betekent vaak een
beperking voor een ander. En dat was ook het afgelopen jaar weer het geval. Velen genoten van
het leven en de prachtige omgeving van Rozendaal. Het leven lachte hen toe. Kinderen werden
geboren of haalden hun examens, huwelijken werden gesloten en promotie werd gemaakt.
Rozendaal kwam ook dit jaar in vele goede lijstjes bovenaan te staan. En ik had het voorrecht om
ook dit jaar een Koninklijke onderscheiding te mogen opspelden. De heer Hendrikx die zo veel
van ons dorp, haar geschiedenis en haar monumenten weet, werd ridder in de orde van Oranje
Nassau. Al was dit nog meer voor zijn inzet voor de Brabantse boerderijen en monumenten.
Anderen hadden echter met de keerzijde van het leven te maken. Dierbaren werden ziek of
kwamen te overlijden. En dan wil ik zeker in deze noemen Jan Raggers, de dirigent en spil van de
Koninklijke Rosendaalsche kapel. Op 30 april en 4 mei speelde de kapel nog onder zijn leiding
het Wilhelmus, enkele weken later kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was en medio
december is hij overleden. Het is te hopen dat de kapel een waardig plaatsvervanger zal vinden.
Eind december bereikte ons het bericht dat Edzard Boerma , de man van onze vorige
burgemeester, was overleden. En dan realiseer je je dat de lijn tussen vreugde en verdriet dun is.
Maar niet alleen de dood bracht mensen verdriet. Ook moesten inwoners van ons mooie dorp zich
zorgen maken over hun baan of over hun opdrachten. Rozendaal kent niet alleen zonneschijn. Ik
zeg dit omdat de koningin in haar kerstrede de saamhorigheid van de gemeenschap centraal
stelde. En juist in een kleine gemeente als Rozendaal moet samenhorigheid een van de pijlers van
haar bestaan zijn. En dan moeten we ons steeds weer bewust zijn dat sommigen in onze
gemeenschap extra aandacht nodig hebben. En als we kunnen moeten we die ook geven.
Ik ben ruim 20 maanden burgemeester en ben me steeds meer bewust welk een bijzondere
gemeente Rozendaal is. Niet alleen een prachtige gemeente, maar ook een relatief veilige
gemeente. Al gebeuren ook hier dingen die je niet graag ziet. Ik denk aan de branden op de Del
en het toenemend aantal auto-inbraken in onze gemeente. Maar veel problemen gaan ook aan
onze gemeente voorbij. Zo hadden we weer een oudejaarsnacht met alleen maar gezelligheid. En
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dat juist omdat hier nog sociale controle en betrokkenheid is. Dingen worden eerder opgemerkt
dan in een grote stad, waar velen in grote anonimiteit wonen.
Kleine gemeenschappen zijn de afgelopen decennia gedwongen geweest te fuseren; of dit nu
scholen zijn of ziekenhuizen of gemeenten. Klein was uit en groot was in. Nu blijkt vaak de
keerzijde van deze fusies; de menselijke maat is verdwenen. Gelukkig is Rozendaal aan deze
grootschaligheid ontsnapt, en mogen we nog steeds zelf onze kleinschalige problemen oplossen.
Een goede verstandhouding met de buurgemeenten is daarbij een essentiële voorwaarde.
En nu ik bij de gemeente Rozendaal zelf ben aangeland wil ik ingaan op enkele onderwerpen die
onze raad bezig hebben gehouden en houden. Rozendaal is een heel zuinige gemeente, waar elk
dubbeltje twee maal wordt omgedraaid. En als zo’n gemeente geconfronteerd wordt met
aanzienlijk minder inkomsten uit het gemeentefonds is de eerste reactie, dan kijken we naar een
verhoging van de gemeentelijke tarieven. Dat is echter niet Rozendaals. Hier kijken we of er nog
iets zuiniger aan gedaan kan worden. De ambtenaren en wethouder Hoving zijn er in geslaagd de
bezuinigingen voor de komende jaren op te vangen en voorkomen daarmee dat de gemeentelijke
tarieven zullen stijgen zonder dat essentiële taken in het gedrang komen. Vele gemeenten zullen
jaloers zijn op dit resultaat.
Een aantal taken zullen iets minder worden uitgevoerd dan u gewend was, zoals het
groenonderhoud; maar de basisvoorzieningen blijven in stand. De afgelopen weken waren de
wegen in Rozendaal beter begaanbaar dan in vele van de ons omringende gemeenten. Het team
van Henk Jacobsen en Carel Wijlhuizen verdient hiervoor een compliment.
Om de inkomsten van de gemeente toch op peil te houden is het van belang dat de komende jaren
nieuwe woningen worden gebouwd. De Del is hiervoor de meest aangewezen locatie, Het
afgelopen jaar is hier minder voortgang geboekt dan gedacht. Vooral problemen rond de
voormalige tennisbaan waren hier debet aan. Maar alles staat in de startblokken om het komend
jaar de bestemmingsplannen aan de raad voor te leggen. Maar daarvoor krijg u, als inwoner van
Rozendaal de gelegenheid kanttekeningen te plaatsen, zodat de Raad die kan wegen. En dan kan
ook begonnen worden met de realisatie van de school, waar zoveel ouders naar verlangen.
Zekerheid kan ik U niet bieden. Echter wel de zekerheid dat wethouder Hoving zijn uiterste best
zal doen.
Dames en heren. Het komend jaar zal velen van ons nieuwe kansen bieden, anderen zullen
teleurstellingen te verwerken krijgen. Maar van groot belang is dat we elkaar als gemeenschap
zullen blijven steunen. We zullen moeten blijven aantonen dat een kleine gemeente het waard is
zelfstandig te blijven, omdat haar gemeenschapszin sterker is dan elders.
Ik wens U allen een goed en gezond 2011 toe en hoop nu het glas te mogen heffen op 2011 en op
Rozendaal.

Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen
omgevingsvergunning zijn ingekomen. Op deze aanvragen is de reguliere of uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing.
Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvragen
krijgen of deze inzien.
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Kapellenberglaan 13

Aanvraag voor de activiteit bouwen
Betreft de vervanging en verbreding van een bestaande dakkapel
aan de voorzijde van de woning (ontvangen 15 december 2010).

Bremlaan 3

Aanvraag voor de activiteit Bouwen
Betreft het plaatsen van twee nieuwe kozijnen en het bouwen van
een bijbehorend bouwwerk (ontvangen 16 december 2010).

Rosendaalselaan 25

Aanvraag voor de activiteit Slopen
Betreft het slopen van het gehele bouwwerk (ontvangen 10
december 2010).

Voornemen tot verlenen van ontheffing ex artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
Schout Leermolenstraat 4
Betreft het plaatsen van een dakopbouw op de woning op dit perceel.
J.A. Slempkesstraat (ong)

Betreft het realiseren van een overkapping en schaft- en toiletruimte.

De aanvragen en de daarbijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 7 januari 2011 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30
uur kunt u de stukken inzien.
Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze kenbaar maken
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106,
6880 HH Velp.
Verleende omgevingsvergunning
Schelfhoutlaan 30
Betreft een vergunning voor het betrekken van de garage bij de
woonkamer (activiteit Bouwen).
Verzenddatum: 16 december 2010
Verleende bouwvergunning
De Genestetlaan 35
Betreft het vergroten van een woonhuis op dit perceel, met behulp
van een ontheffing ex art. 3.23 Wro.
Verzenddatum: 23 december 2010
De verleende vergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende 6 weken ter
inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de
stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, kan na genoemde verzenddatum, binnen 6 weken een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843662).
APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
- Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan Benelux BV
voor het plaatsen van maximaal 6 driehoeksborden in de periode tussen 17 en 26 januari
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2011 ter aankondiging van de Open Dag van Het Groenhorstcollege (verzenddatum 9
december 2010).
Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal heeft ontheffing verleend aan
het organiserend Comité wijkevenement De Kapellenberg van het stookverbod als
bedoeld in artikel 5.5.1. van de Algemene plaatselijke verordening alsmede van artikel
10.2 van de Wet Milieubeheer ten behoeve van de kerstboomverbranding op zaterdag 8
januari 20111 van 17.30 uur tot 20.00 uur op het voormalige voetbalterrein op De Del in
Rozendaal (verzenddatum 22 december 2010).
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan Stichting
Aktie 68 voor het eenmalig inzamelen van kleding in Rozendaal in 2011 (verzendatum 27
december 2010).
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan de
bewoonster van de Rosendaalselaan 22 voor het kappen van een inlandse eik in de tuin
van haar woning (verzenddatum 27 december 2010).
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan de bewoner
van de Johan van Arnhemstraat 8 voor het kappen van twee berken in de tuin van zijn
woning (verzenddatum 27 december 2010).
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan
Hoverniersbedrijf Jas voor het kappen van een Grove Den op het perceel Kerklaan 17
(verzenddatum 27 december 2010).
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan de
Rentmeester van de Kerk van Rozendaal voor het kappoen van een Esdoorn op het
perceel Kerklaan 17 (verzenddatum 27 december 2010).
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan de bewoner
van de De Genestetlaan 24 voor het kappen van een Berk en vijf inlandse Eiken in de tuin
van zijn woning (verzenddatum 27 december 2010).
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan de commissie
kindercarnaval voor de jaarlijkse carnavalsactiviteiten in de Dorpsschool aan de
Steenhoek (verzenddatum 27 december 2010).
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan de bewoners
van de Rosendaalselaan 22 voor het kappen van een Inlandse Eik in de tuin van hun
woning (verzenddatum 28 december 2010).

Bovengenoemde vergunningen en ontheffingen gedurende zes weken ter inzage op het
gemeentehuis van Rozendaal. Iedere werkdag tijdens de openingstijden kunt u de stukken
komen inzien. Iedere belanghebbende, die door deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang
is getroffen, kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal,
Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843661). Tevens kan een voorlopige
voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Aanvragen om vergunning/ontheffing
- De Oranjevereniging voor de jaarlijkse Koninginnedagviering op het voorterrein van
Kasteel Rosendael op zaterdag 30 april 2011.
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Burgerlijke Stand
Overleden:
op 13 december 2010 te Rozendaal: de heer J. Raggers.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

In memoriam de heer E.J.Boerma
Op Tweede Kerstdag 2010 is de heer Edzard J.Boerma na een kort ziekbed overleden.
Hij is 64 jaar geworden.
De heer Boerma was de echtgenoot van mevrouw Ada Boerma-van Doorne, de burgemeester van
Rozendaal van 2001 tot 2007.
Velen van u zullen de heer Boerma ontmoet hebben bij diverse gelegenheden zoals de
Nieuwjaarsreceptie of op Koninginnedag. Hij vergezelde zijn vrouw vaak bij Rozendaalse
activiteiten of feestelijkheden.
Mevrouw Boerma is eind 2007 benoemd tot burgemeester in Maasdriel.
Op 31 december 2010 hebben de wethouders en de gemeentesecretaris de uitvaart bijgewoond en
de condoleance namens de gemeente overgebracht aan mevrouw Boerma en haar kinderen en
kleinkinderen.

Inloopspreekuur vervalt voor de burgemeester
Met ingang van het nieuwe jaar kunt u voor een gesprek met de burgemeester een afspraak
maken met het bestuurssecretariaat: telefoon 3843672. Doorgaans is binnen een week een
afspraak mogelijk.
Ook voor een gesprek met een van de wethouders kunt u een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.
Voor de wethouders is het ook mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen op het
inloopspreekuur op dinsdag van 09.00 uur tot 9.30 uur.

Aanmelding zoutloket
De gemeente Rozendaal heeft zich aangemeld voor het zoutloket.
Als het aanhoudende extreme winterweer aan blijft houden moeten de wegbeheerders alles op
alles zetten om de belangrijkste wegen berijdbaar te houden.
Door onze aansluiting op het systeem van zoutloketten hebben wij het strooiregiem niet helemaal
meer zelf in de hand. Wij zijn aangewezen op de zoutaanvoer vanuit de zoutloketten. Dat zal
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mogelijk in gaan houden dat alleen de doorgaande wegen in Rozendaal nog gestrooid gaan
worden.
Dit geldt niet voor de inzet van sneeuwschuivers, deze zullen in Rozendaal onbeperkt ingezet
blijven worden.

Afsluiten van de Posbank nog steeds van kracht
We zitten nog steeds in de periode waarin de Posbank afgesloten kan zijn in verband met
gladheid e.d.
Op de Posbank wordt geen gladheidbestrijding met strooizout toegepast, dit om de natuur te
sparen.
In nauw overleg met de politie Gelderland-Midden wordt besloten wanneer de Posbank wordt
afgesloten en wanneer deze weer wordt opengesteld voor het verkeer. Hierbij wordt beoordeeld
of er gevaar is voor de verkeersdeelnemers.
Het gebied kan ook worden afgesloten na een flinke storm, waarbij veel takken op het wegdek
liggen of er nog bomen om kunnen omvallen.
Wij vragen u om begrip voor deze maatregel.

Inwoner van Rozendaal 35 jaar actief als brandweervrijwilliger
De heer Henk Riggeling is in december jl. gehuldigd voor het feit dat hij al 35 jaar lid is van de
vrijwillige brandweer Rijn – IJssel. De brandweer voor Rheden en Rozendaal maakt onderdeel
uit van het korps Rijn – IJssel. Rozendaal behoort tot het verzorgingsgebied van de post Velp.
Vandaar uit rukken zij uit naar calamiteiten in onze gemeente.
Van die ploeg vrijwilligers maakt de heer Riggeling nu al 35 jaar onderdeel uit. In de toespraak
die bij zijn huldiging gehouden is, is de heer Riggeling geschetst als een enthousiaste vrijwilliger
die vooral om zijn rust en kennis wordt gewaardeerd. Kennis die hij vol verve overbrengt op zijn
jonge collega’s. De heer Riggeling heeft aangegeven dat hij, als zijn gezondheid het toelaat,
graag nog een tijdje bij de vrijwillige brandweer wil blijven.
Mocht u naar aanleiding van zijn navolgenswaardige voorbeeld denken: de vrijwillige
brandweer..zou dit ook iets voor mij kunnen zijn, neemt u dan contact op met het secretariaat van
de brandweer: telefoonnummer 026 49 76 500.

Extra service inzameling plastic afval
Vanaf zaterdag 19 maart 2011 zal gedurende 3 maanden wekelijks op zaterdag een container
worden geplaatst op de parkeerplaats van de kerk voor het inzamelen van plastic afval.
Het plaatsen van de extra container is bedoeld als extra service, zodat u als inwoner het plastic
afval vaker kunt aanbieden.
Het huis-aan-huis ophalen van de plasticzakken op de 3de woensdag van de maand blijft ook
gewoon doorgaan.
Wij willen in de proefperiode van 3 maanden bezien of door de extra mogelijkheid om plastic
afval aan te bieden, er meer bewoners mee gaan doen. Alleen wanneer er ( veel) meer plastic
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wordt ingezameld, kunnen de kosten die verbonden zijn aan de extra container worden terug
verdiend.
De container zal iedere zaterdag naast de papiercontainer komen te staan tot en met zaterdag 11
juni 2011. Hierna zal de proef worden geëvalueerd.

Gemeentelijke regelgeving via Overheid.nl
Alle gemeentelijke verordeningen stonden tot eind 2010 vermeld op de website van de gemeente
Rozendaal.
Per 1 januari 2011 is de gemeente wettelijk verplicht om haar regelgeving te publiceren op
www.overheid.nl.
U kunt nog steeds op de gemeentelijke website alle verordeningen raadplegen. Rechts op de
homepagina kunt u klikken op “Verordeningen”. Wanneer u daarna klikt op de desbetreffende
verordening wordt het resultaat getoond in www.overheid.nl.
Overigens kunt u op die website www.overheid.nl alle in Nederland geldende wetgeving vinden,
waaronder sinds 1 januari j.l. ook alle regelgeving van provincies, gemeenten en waterschappen.

Kinderbijschrijving paspoort vanaf juni 2012 ongeldig
De geldigheid van bijschrijvingen van kinderen in het paspoort vervalt op 26 juni 2012. Daarna
moeten alle kinderen die willen reizen een eigen reisdocument hebben. Dit is het gevolg van een
wijziging van de Europese verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten voldoen.
De Europese Raad heeft op 27 april 2009 met deze wijziging ingestemd.
Het vervallen van de geldigheid van de bijschrijvingen en stickers op 26 juni 2012 heeft geen
gevolgen voor de geldigheid van het paspoort van de ouder(s) of voogd waarin ze staan
bijgeschreven.
De prijs van een Nederlandse Identiteitskaart voor kinderen tot en met 13 jaar is verlaagd. De
Nederlandse Identiteitskaart Jeugdtarief, heeft in 2011 dezelfde prijs als de kinderbijschrijving.
De kosten hiervan zijn € 9.20
Met ingang van 1 januari 2010 is de gratis verstrekking van de identiteitskaart aan 14-jarigen
reeds afgeschaft.
Voor personen van 14 jaar en ouder is het tarief voor een Nederlandse Identiteitskaart voor 2011
vastgesteld op € 43.80
De identificatieplicht geldt in Nederland vanaf 14 jaar.
Met de Nederlandse identiteitskaart kan worden gereisd binnen de Europese Unie en naar
Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland.
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Regiogemeenten starten project jeugd en alcohol
De gemeenten Arnhem, Doesburg, Renkum, Rheden en Rozendaal zijn gezamenlijk gestart met
het project Jeugd en alcohol. Het belangrijkste doel van het project is om het alcoholgebruik door
jongeren onder de 16 jaar tegen te gaan. Het verminderen van alcoholgebruik levert ook een
belangrijke bijdrage aan het verminderen van overlast door jongeren op straat. De gemeenten
werken intensief samen met deskundige partners: IrisZorg, Halt Gelderland, het Openbaar
Ministerie, Politie Gelderland Midden, Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden en
de provincie Gelderland. Het project loopt tot 2012, en is een uitvloeisel van het regionaal
volksgezondheidsbeleid.
Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse jongeren meer alcohol drinken dan andere scholieren
in Europa. Artsen hebben regelmatig gewezen op de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren. Alcoholgebruik op jonge leeftijd
vergroot ook de kans op verslaving op latere leeftijd. Daarnaast leidt het vaak tot overlast op
straat.
Bewustwording creëren
Alcohol drinken is voor veel mensen iets ‘wat er gewoon bij hoort’. Veel drinken wordt als stoer
gezien, ook door meisjes. Jongeren en ouders onderschatten de risico’s.
Preventie en handhaving
Het project jeugd en alcohol bestaat uit een gecombineerde aanpak van preventie, toezicht en
handhaving. Een van de activiteiten is het invoeren van de boete-of-kanskaart, waarbij jongeren
die onder invloed van alcohol een delict gepleegd hebben, door Halt een leertraject krijgen
opgelegd. Als dit leertraject niet succesvol afgerond wordt, eist justitie een hogere straf. Ouders
worden nauw bij het leertraject betrokken.
Cursussen op scholen over alcoholgebruik onder jongeren zijn een ander belangrijk middel.
Belangrijk is ook het onderzoek naar mogelijkheden om een convenant te sluiten met
sportverenigingen en horeca om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.
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INGEKOMEN PERSBERICHTEN

De rubriek Ingekomen Persberichten is bedoeld voor berichten van plaatselijke verenigingen en
instanties of over activiteiten/ evenementen die in Rozendaal plaatsvinden of die voor inwoners
van Rozendaal nuttig of interessant kunnen zijn. De gemeente Rozendaal behoudt zich het recht
voor berichten niet te plaatsen, wanneer zij niet voldoen aan bovenstaande criteria. De gemeente
Rozendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten in de rubriek Ingekomen
Persberichten.
De volgende editie van “In de Roos” verschijnt op vrijdag 21 januari 2011. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 19 januari 2011 om 08.00 uur binnen te zijn op
e-mailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

In memoriam Jan Raggers

Hij speelde altijd mee in het jazzorkest, soms ook
wel in het harmonieorkest. Als hij met zijn onafscheidelijke trompet in een improvisatie soleerde,
raakte je als medespeler door zijn spel in vervoering. Je stopte zelf even met spelen om naar hem te
luisteren. Jan Raggers leefde voor het maken van muziek. Hij was van 1932. Geboren op 5 mei, de
latere Bevrijdingsdag. 13 Jaar werd hij op die dag. Jan ervoer de bevrijding als een feestelijkheid die
in zijn leven jaren voortduurde en eigenlijk voor hem nooit ophield.
Vele jaren was hij onderwijzer en gymleraar in Velp. “Hij had de wind eronder, hoor. 50 Velpse
kinderen in de klas, ga er maar aanstaan”, vertelde een Velpenaar, die les van hem had gehad. Maar
mildheid en opgeruimdheid wonnen het bij Jan altijd van zijn gestrengheid.
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En Jan maakte dus muziek. Al in de oorlog leerde hij de trompet bespelen. Onmiddellijk daarna kon
hij zijn hart ophalen tijdens de vele festiviteiten en plechtigheden waaraan hij als trompettist
deelnam. Jan speelde vooral in de wereld van harmonie en fanfare. Fenomenaal was zijn kennis over
die kleurrijke wereld van blazers en trommelaars. Van muziekconcoursen en de competitieve strijd
tussen de muziekcorpsen onderling.
In 1990 kon Jan als onderwijzer met vervroegd pensioen. Al vóór die tijd werkte hij als docent aan
de muziekschool in Dieren en dat werk zette hij na zijn pensionering enthousiast voort. In 1992
werd hij muzikaal leider en kapelmeester van de Koninklijke Rosendaalsche Kapel. Vanaf dat jaar
wendde Jan al zijn talenten aan om deze inmiddels 150 jaar oude vereniging nieuw elan te geven.
Hij trok van overal in Gelderland nieuwe leden aan, schoolde vele muzikanten op uiteenlopende
instrumenten, bouwde aan een zeer gevarieerd repertoire en leidde de vereniging naar vele
uitvoeringen in Rozendaal, Velp en daarbuiten. Naast de Rosendaalsche Kapel gaf Jan Raggers 8
jaar leiding aan het Rhedens Senioren Orkest en speelde zelf lange tijd in de Gelderse Brassband.
Muziek maken was voor Jan een vreugdevolle dagtaak, ook al prevelde hij wel eens: “Jongens, ik
heb van de week zo veel gespeeld. Ik heb geen lippen meer over.”
Jan Raggers is bijna in het harnas gestorven: tot eind november bleef hij leiding geven aan zijn
muziekverenigingen. Nog op 23 november dirigeerde hij de kapel tijdens een concert in
verpleeghuis Regina Pacis in Casa Intermezzo in Velp. En zelfs daarna op zijn ziekbed schreef hij in
partituren nog aanwijzingen voor zijn opvolger. Tijdens één van de laatste repetitie die hij leidde,
vroeg hij een jonge trompettist van de kapel of deze aan het slot van zijn uitvaartplechtigheid The
Last Post wilde spelen, een muziekstuk, dat Jan zo vaak zelf gespeeld had.
Toen hij half december muzikaal echt niets meer kon doen, hoefde het voor hem ook niet meer. Op
13 december sliep Jan Raggers, 78 jaar oud, thuis vredig in. Daarmee kwam een einde aan, zoals hij
het zelf noemde, een prachtig leven.
C.E.Stam

Kluiskamp Zoekt Vrijwilligers voor 2011
Stichting Kluiskamp Kindervakantiekamp wenst een ieder een heel goed, gelukkig en
gezond 2011 toe.
Ook in 2011 zal Stichting Kluiskamp Kindervakantiekamp weer een kindervakantiekamp in de
bossen tussen Velp en Rozendaal organiseren. Hiervoor is Stichting Kluiskamp echter dringend
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Naast hulp in het begeleiden van kinderen tijdens de Kluiskampweek zelf, zoekt het team ook
vrijwilligers die het leuk vinden om aan het Kluiskampverhaal te schrijven, toneel te spelen, de
muziek te verzorgen of om op andere manieren met kinderen bezig te zijn.
Voor studenten van allerlei opleidingen is het mogelijk om de Kluiskamp als stageplaats te
gebruiken, dan wel om studiepunten te behalen.
De vakantieweek zelf vindt plaats in de laatste week van de basisschoolvakantie (15 aug. t/m 19
aug.) en bestaat met name uit een huttenbouwdorp in een rijke bosomgeving te Velp, gelegen aan
de Kluizenaarsweg, naast het Openluchttheater. De vakantieweek is bestemd voor kinderen van 4
t/m 12 jaar. Er wordt in 2 leeftijdsgroepen gewerkt t.w.: 4-6 jaar en 6 t/m 12 jaar.
Vragen en aanmeldingen zijn zeer welkom op info@kluiskamp.nl
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