Rozendaal, 13 mei 2011
Uitgave 2011-10
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Koninginnedag en 4 en 5 mei.
Wat hadden we een geweldige Koninginnedag. In een stralende zon genoten jong en oud op het
voorplein van het kasteel. De Oranjevereniging had weer vele spelletjes voor de kinderen
georganiseerd, met vele prijsjes. De jeugd heeft dan ook volop genoten. Deze dag was alleen
mogelijk met de hulp van vele vrijwilligers. Gelukkig zijn die er nog in Rozendaal. Ik zou ze heel
hartelijk willen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.
Op 4 mei hebben we eer gebracht aan de overledenen in de Tweede Wereldoorlog. Vooral de
kranslegging bij de Pinkenberg was indrukwekkend. Eén van de weduwen en ongeveer dertig
nazaten van de drie geëxecuteerde mannen waren aanwezig. En dan ben je je ervan bewust hoe
levend het verleden nog is.
’s Avonds was de kerk zeer goed bezet, Nienke Eggink zong prachtig, en de kinderen van de
Dorpsschool waren in grote getale aanwezig. Namens Amnesty International las Julian Ratering
zijn winnende gedicht voor. Na de speech van de burgemeester, die u elders in “In de Roos”
aantreft, maakten we gezamenlijk de tocht naar de begraafplaats, alwaar nog vele inwoners zich
bij de stoet aansloten.
Acht leerlingen legden bloemen op de graven van de gesneuvelde piloten (zeven Engelse en één
Nieuw Zeelander)
Later op de avond vertegenwoordigde ik de gemeente bij de ontsteking van het bevrijdingsvuur
in Wageningen, door één van de oud-Engelandvaarders. Op 5 mei was er een grote
bevrijdingsbijeenkomst in de Eusebiuskerk waar de minister-president en vertegenwoordigers
van alle Gelderse gemeenten aanwezig waren. Later op de dag waren zij ook bij de festiviteiten in
Wageningen present.
Het waren dagen van vieren en gedenken, die in Rozendaal weer op een goede wijze werden
ingevuld.
Dan zie je dat er nog echte betrokkenheid in de gemeente is!
J.H. Klein Molekamp
Uw burgemeester

Toespraak van de burgemeester van Rozendaal,
de heer J.H. Klein Molekamp, gehouden op 4 mei 2011 bij de jaarlijkse
dodenherdenking
Vandaag heeft het college weer kransen gelegd bij Terlet, de Emmapyramide en de Pinkenberg.
Het laatste monument is opgericht ter herinnering aan een aantal mensen die daar geëxecuteerd
zijn, te weten de heren Klaver, Kuyper en Mozes. De weduwe van de heer Kuyper is daarbij altijd
aanwezig. Maar zij heeft nu laten weten dat dit jaar vermoedelijk wel de laatste keer is. Ook haar
krachten beginnen af te nemen, en de tocht naar Rozendaal wordt te zwaar voor haar. En dan
realiseer je je, dat de generatie die echt voor de vrijheid van ons land heeft gevochten kleiner en

13 mei 2011

1

kleiner wordt. Zij naderen inmiddels de grens van 90 al of zijn deze grens reeds gepasseerd. Maar
bij velen zie je dat de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de taak overnemen. En
terecht, want ook de kinderen zijn opgegroeid met de wetenschap dat zij hun vader niet hebben
gekend, omdat hij zijn leven gaf voor hun vrijheid. Zij weten dat vrijheid geen
vanzelfsprekendheid is, maar soms een offer vraagt.
De huidige generatie die opgroeit, kent de oorlog niet van nabij. Voor hen is de Tweede
Wereldoorlog geschiedenis, zoals ook de Napoleonistische oorlogen geschiedenis zijn. Zij weten
alleen van een Europesche Gemeenschap, waar je voor of tegen kunt zijn. Maar juist daarom is de
geschiedenis zo van belang want dankzij de Europesche eenwording is aan de Frans en Duitse
tegenstelling een eind gekomen en kunnen wij nu in vrede en in welvaart leven.
Het is een vrede en welvaart waar meer dan 65 jaar geleden voor gevochten is
En elders in Europa werd de onderdrukking veel recenter nog beleefd. Denk aan de Hongaarse
opstand is 1956 en de Praagse lente in 1968. En het is pas na 1990 dat de Oost Europesche landen
de eerste tekenen van vrijheid mochten beleven. En nog steeds worstelen vele landen om het juiste
democratische pad te bewandelen, waar vrijheid en gelijkwaardigheid vanzelfsprekende waarden
zijn. En als je in die landen op bezoek gaat, zie je een oudere generatie die vrijheid nooit heeft
beleefd.
In de jaren veertig zijn ze slachtoffers van de nazi’s geweest, in de jaren vijftig, zestig, zeventig en
tachtig zijn ze door het Russische regime onderdrukt en nu zijn ze te oud om een nieuw leven in
vrijheid op de bouwen. Dat is triest. Maar hun kinderen of kleinkinderen kunnen wel profiteren
van de omwenteling in Oost Europa en in vrijheid opgroeien, en hun welvaart vergroten. Dat ze
daarbij ook hun toekomst elders zoeken bv. in Nederland is te begrijpen. En zo lang het harde
werkers zijn die aan hun toekomst en die van hun kinderen willen werken moeten we ze ook het
gevoel geven, welkom te zijn. Ik vond het feit dat Poolse werknemers de festiviteiten van
Koninginnedag in Culemborg mogelijk maakten enerzijds schrijnend voor de gemeenschapszin
van de autochtone Culemborger, anderzijds tekenend voor de mentaliteit van de Polen.
Wij hebben met Koninginnedag bewezen dat gemeenschapszin er in Rozendaal nog wel is, en
hebben met zijn allen een heerlijke Koninginnedag gevierd. En dat was alleen maar mogelijk
omdat destijds na 5 jaar strijd de Koningin weer uit Engeland terug kon keren.
Onlangs heb ik het boek Congo gelezen van van Reijbroeck. En dan zie je dat er sinds 1960 door
de verschillende stammen vijftig jaar lang gevochten wordt om de macht en bezittingen van
grondstoffen. Een strijd die zich de laatste 10 jaar heeft uitgebreid door bemoeienis van de
buurlanden.
Inmiddels hebben miljoenen mensen het leven gelaten en zijn er nog veel meer van huis en haard
ontheemd.
Vijf jaar bezetting heeft op onze ouders en ons een geweldige indruk achtergelaten. Dan kan je je
voorstellen wat het betekent als deze periode het tienvoudige is.
Kinderen en kleinkinderen die opgegroeid zijn in vluchtelingenkampen; moeders en zusters die
regelmatig verkracht of zelfs vermoord zijn.
Dan groeien er mensen op die geen vrede hebben gehad, waar ook de ouders geen vrede hebben
gekend. Je kunt je voorstellen wat dit voor gevolgen heeft voor een land, een volk en een
gemeenschap. En dan spreken we niet over het verleden, maar over het heden.
En daarom is het goed dat we vandaag niet alleen het verleden gedenken, maar dat we ook een
moment van bezinning inlassen voor het heden.
We moeten ons bewust zijn dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Ik noemde net Congo. Maar
wat er op het moment in de Arabische wereld gebeurt, verdient op zo’n dag als vandaag eveneens
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alle aandacht. Mensen die de straat opgaan om voor hun vrijheid te demonstreren. Maar ook
mensen die bereid zijn hun leven te geven om de vrijheid van toekomstige generaties veilig te
stellen. Jongens die vechten tegen een goed bewapend leger, vechten uit idealisme. En we spreken
dan over generatiegenoten van onze scholieren en studenten. En daarom is een gevecht voor de
vrijheid geen geschiedenis maar iets tijdloos, iets van gisteren, maar ook iets van vandaag en
helaas ook iets van morgen.
Daarom is het goed dat de kinderen van de Dorpsschool hier aanwezig zijn. Julian Ratering heeft
namens de jongeren een prachtig stuk proza voorgedragen. Hij laat daarmee zien dat ook de jeugd
van nu zich bezighoudt met vrijheid.
Dit jaar is door het comité 4-5 mei het thema “Vrijheid op straat” gekozen. Een thema dat voor
Rozendaal niet actueel is. Wel actueel onderwerp voor onze jeugd die uitgaat in Arnhem of
Amsterdam of welke grote stad dan ook. De tolerantie ten opzichte van elkaar neemt af. De lontjes
worden korter en daarom irritaties sneller omgezet in verbaal of fysiek geweld. Ook daardoor kan
een gevoel van onvrijheid ontstaan.
Vrijheid van meningsuiting is een vrijheid waar velen voor gevochten hebben. Dat is echter iets
anders dan vrijheid van beledigen. Iemand opzettelijk kwetsen is geen teken van vrijheid maar een
teken van gebrek aan wellevendheid. Een teken dat een ander je niet interesseert en je alleen in
jouw wereld bent geïnteresseerd. Juist in deze tijd waarin de afstanden in de wereld steeds kleiner
worden, een wereld waar andere culturen steeds dichterbij komen, is het van belang dat je je in
anderen verdiept. Je tracht hen te begrijpen en open te staan voor hun gedachten. Het betekent niet
dat je je eigen normen en waarden moet opofferen. Het betekent wel dat je jezelf moet openstellen
voor anderen. Dat is de uitdaging voor de jeugd van deze tijd.
Dat zijn waarden waar we op 4 en 5 mei aan moeten denken en in de scholen over moeten
spreken.
Ik eindig dicht bij huis, in Rozendaal, wat voelen we ons hier vrij. Wat is die vrijheid
vanzelfsprekend. Vandaag zijn we er ons van bewust geweest dat dit 66 jaar geleden niet
vanzelfsprekend was. Daar zijn grote offers voor gebracht. Vandaar de kransen die B&W gelegd
heeft bij de monumenten in onze gemeente.
Laten we trots zijn op die vrijheid.
Onze waarden en normen moeten we verdedigen, maar moeten we ook met waardigheid en
gemeenschapszin uitdragen.
Alleen in dat geval hebben we echte vrijheid
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen Omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Er zijn geen omgevingsvergunningen verleend.
APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
De burgemeester van Rozendaal heeft vergunning verleend aan:
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-

Het organiserend Comité voor het BBQ op het Schoolplein van het Kasteeltje/De
Torckschool op 1 juli 2011 (verzenddatum 12 mei 2011).

Bovengenoemde vergunning ligt 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 vergunning rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 23 juni 2011) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester 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
Het gemeentebestuur van Rozendaal heeft de navolgende aanvragen om vergunning/ontheffing
ontvangen:
- De Nederlandse Orkest- en Ensemble Academie voor een openluchtconcert op
dinsdagavond 16 augustus 2011 (tot 22.00 uur) op het voorterrein van kasteel Rozendaal
(bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Oranjerie).
- De Velpse Wandelsportvereniging Steeds Voorwaarts voor de jaarlijkse avondvierdaagse
over onder andere Rozendaals Grondgebied in de periode van 7 tot en met 10 juni 2011.
Deze aanvraag kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Gemeentehuis gesloten op vrijdag 27 mei 2011
Op vrijdag 27 mei 2011 vindt het jaarlijkse personeelsuitstapje van de gemeente Rozendaal
plaats.
Om die reden is het gemeentehuis op die dag gesloten.

Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart verloren of gestolen?
Ga snel naar uw gemeente!
Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit
melden bij de gemeente. U hoeft vanaf 2 mei 2011 niet meer eerst naar de politie om aangifte te
doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u
het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw
document aanvragen en betalen. Neemt u daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten
mee.
Fraude streng aangepakt
Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten
om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen controleert de
medewerker van de
gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de
gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.
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Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau Burgerzaken, op telefoonnummer 0263843667/671
Dit is een proef, vooralsnog geldt dit tot het eind van het jaar.

Preventietips Oplichting aan de Deur
Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over oplichting aan de deur. Op uiteenlopende
manieren weten oplichters hun slag te slaan en slachtoffers te maken.
Van de politie Gelderland Midden ontvingen wij daarom onderstaande preventietips met
betrekking tot oplichting aan de deur. Die willen wij graag onder uw aandacht brengen.
TIPS om oplichting te voorkomen
Geef NOOIT uw pincode of waardevolle spullen af!
Ga NOOIT in op afspraken aan de deur!
Houd uw pinpas en pincode altijd apart!
Als er iemand bij u aan de deur komt, vraag dan altijd om een identiteitsbewijs.
Controleer dat ook in de hand, vaak gebruikt men een vals identiteitsbewijs.
Onder andere energiebedrijven, zorginstellingen, banken en de politie zijn verplicht
zich te legitimeren.
Wees alert bij vreemden. Raak niet in paniek! Blijf rustig en zeg dat u even belt met het
bedrijf waarvan de betreffende persoon zegt te komen om te controleren of
het klopt. Laat degene aan de deur NIET binnen. Geef aan dat u (indien u geïnteresseerd
bent) op een ander tijdstip een afspraak wilt maken of een afspraak bij bijvoorbeeld de
bank of het bedrijf zelf. Neem dan altijd contact op met de bank of het bedrijf en
raadpleeg een bekende of familielid.
Laat een onbekende klusjesman, tuinman of iemand die vraagt om uw pinpas of om geld
niet binnen en ga vooral niet in op hun verzoek. Hoe betrouwbaar en verzorgd
de persoon ook lijkt of hoe hoog de nood ook is.
Onthoud dat medewerkers van een bank, een verzekeringsmaatschappij,
de thuiszorg etc. niet onaangekondigd bij u aan de deur komen voor financiële zaken.
Hiervoor wordt altijd een afspraak gemaakt!
Verder zijn er diverse maatregelen die u kunt treffen. Het is bijvoorbeeld raadzaam het saldo op
uw ‘lopende’ rekening beperkt te houden. U kunt beter regelmatig geld overboeken
naar uw spaarrekening. Ook kunt u de limiet van uw maximale dagopname bij de bank laten
verlagen. Of zorg ervoor dat u niet rood kunt staan. Indien een ander toch in
het bezit komt van uw pinpas en pincode, dan beperkt u met deze maatregelen de schade zoveel
mogelijk.
Mocht u een situatie of bepaalde personen niet vertrouwen, schroom niet en neem vooral contact
op met de politie 0900-8844
Bent u toch opgelicht, doet u dan vooral aangifte bij de politie. Met uw gegevens kunnen we de
oplichter(s) opsporen en met voldoende bewijs laten veroordelen. Neem contact op met uw lokale
politie en maak een afspraak voor het doen van aangifte. Voor uw aangifte
wordt dan tijd vrijgemaakt en kunt u al uw informatie kwijt.
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Publicatie Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio
De raad, het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, maken
bekend dat zij hebben ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
“Hulpverlening Gelderland-Midden 2002” in de gemeenschappelijke regeling “Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011”, met ingang van 1 januari 2011.
Deze wijziging was noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Wet op de
Veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010. Aan het bepaalde in deze wet wordt invulling gegeven
door aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland Midden 2002.
De Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-midden 2011 ligt
zes weken voor iedereen ter inzage in alle gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten aan
deze gemeenschappelijke regeling. Met ingang van 13 mei 2011 ligt de regeling ter inzage op het
gemeentehuis van Rozendaal. Op openingstijden kunt u bij de balie een exemplaar komen inzien.

Koninklijke onderscheiding voor Rozendaler
Op 29 april 2011 is bij de Algemene Gelegenheid in het kader van Koninginnedag een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Rozendaler H.P.Fennema.
De heer Fennema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Fennema ontvangt de onderscheiding omdat hij in 2011 50 jaar organist is.
Op 13-jarige leeftijd begon hij als organist van de Eben Haëzerkerk in Oosterbeek. Vervolgens is
hij organist geweest in verschillende kerken in Oosterbeek en Arnhem. Sinds 2005 is hij dat in de
Opstandingskerk te Arnhem. Tevens was hij in de periode van 1981 tot 2008 pianist/begeleider
van de Spiritual Singers te Renkum.
De heer Fennema verblijft tijdelijk in RMC Groot Klimmendaal te Arnhem. Om die reden heeft
burgemeester J.H.Klein Molekamp hem aldaar in een bijeenkomst de versierselen behorende bij
de Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Aanvragen voor lintjesregen 2012
Aanvragen voor de lintjesregen 2012 moeten worden ingediend vóór 15 juni 2011.
Ook in het jaar 2012 zullen ter gelegenheid van Koninginnedag lintjes worden uitgereikt.
De lintjes zijn bedoeld om uitdrukking te geven aan de bijzondere waardering die er is voor
iemands inzet of werkzaamheden. Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Bij
de beoordeling van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding ligt de nadruk op het
bijzondere karakter van iemands werkzaamheden. Daarnaast moeten deze verdiensten voor de
samenleving van betekenis zijn. De normale werkzaamheden die iemand heeft binnen een
betaalde functie tellen alleen als aanvullend element mee. Toch kan iemand die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt binnen de werkkring ook een lintje verdienen.
De werkzaamheden moeten dan wel echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand
in een dergelijke functie verwacht mag worden en voor de maatschappij herkenbaar zijn.
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig
in actie te komen.
Er is ook een mogelijkheid om Rozendalers door het jaar heen, bijvoorbeeld bij gelegenheid
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van hun afscheid uit een bestuursfunctie of uit het vrijwilligerswerk voor te dragen voor een
Koninklijke Onderscheiding. Verzoeken voor een lintje bij gelegenheid van een afscheid e.d.
kunt u tot zes maanden voor de betreffende datum zenden aan de burgemeester van
Rozendaal.
Verzoeken in het kader van Koninginnedag 2012 moeten, zoals hierboven aangegeven, vóór
15 juni 2011 worden ingediend.
Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding dient u uw voorstel
schriftelijk in bij de burgemeester. U moet hiervoor een formulier invullen dat u via
www.lintjes.nl kunt downloaden. U kunt het formulier ook bij de gemeente opvragen. De
motivering van de voordracht is het belangrijkste. U geeft aan wat de bijzondere verdiensten
zijn en voegt brieven van anderen bij die de voordracht ondersteunen. De burgemeester
beoordeelt in eerste instantie of een Koninklijke Onderscheiding mogelijk is en zal
vervolgens het voorstel doorgeleiden.
Het krijgen van een lintje is voor de persoon in kwestie vrijwel altijd een hoogtepunt en het
spreekt dus voor zich dat hij of zij er vóór de uitreiking geen weet van heeft.
Voor inlichtingen over de procedure rond onderscheidingen kunt u de website www.lintjes.nl
en de website www.rozendaal.nl raadplegen. Ook kunt u bellen met de gemeentesecretaris,
tel. (026)03843669.

Eikenprocessierups
Van de directeur Publieke Gezondheidszorg van de veiligheids- en gezondheidsregio
Gelderland Midden, ontvingen wij onderstaande publicatie met betrekking tot de
eikenprocessierups.
Nu de dagen weer zonniger en warmer worden kunnen we overlast verwachten van de
eikenprocessierups. Daarom willen we u graag informeren over de eikenprocessierups en de
gezondheidsklachten die de rups kan veroorzaken.
Gezondheidsklachten
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen vervelende lichamelijke reacties geven. Na
contact met de brandharen kunnen gezondheidsklachten ontstaan zoals enorme jeuk, een pijnlijke
huid, ademhalingsproblemen en oogontsteking.
Hoe voorkomt u ongemak?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege
nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede
bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Waarschuw kinderen voor
het gevaar van de rups.
Kies wanneer het mogelijk is voor een andere route waar geen besmette bomen staan. Ga na
aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen
goed met water. Was zonodig ook kleren (liefst op 60 °C).
Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met bijvoorbeeld
menthol of een gel van Aloe Vera kan verlichting geven.
Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Als de eikenprocessierups in
uw woonomgeving voorkomt probeer te voorkomen dat brandharen of nesten de
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woning binnenwaaien. Houd zandbakken zoveel mogelijk gesloten en laat geen
speelgoed buiten liggen. Houd er rekening mee dat op plaatsen waar eikenprocessierupsen
aanwezig waren de brandharen nog geruime tijd (6-8 jaar) voor ongemak kunnen zorgen.
Hoe kun je zien dat er eikenprocessierupsen in een eikenboom zitten?
Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen
of dikkere takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit
hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel in de toppen van de boom.
Grote groepen processierupsen kunnen een boom volledig kaalvreten.
Bestrijding
Gemeente, provincie of Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor het beheersen en bestrijden
van de eikenprocessierups op bomen in hun beheer. Op plaatsen waar veel ongemak van de
brandharen is, probeert men de plaag op een milieuvriendelijke manier zo vroeg mogelijk te
bestrijden. Dit kan door middel van het wegbranden en/of opzuigen van rupsen en nesten of door
vroegtijdige bespuiting met biologische middelen. Men kan ook alleen waarschuwen, een gebied
tijdelijk afsluiten of helemaal niets doen. Natuurlijke vijanden van de rups zijn de sluipwesp en
de sluipvlieg.
Heeft u op uw eigen perceel te maken met besmette eikenbomen, dan bent u zelf
verantwoordelijk voor de bestrijding. Wij raden u echter sterk af om de rupsen zelf
te bestrijden. Neem hiervoor contact op met de gemeente (026-3843666).
Nadere informatie:
De publieksfolder over de eikenprocessierups is in te zien via de website van de veiligheidregio:
www.vggm.nl/eikenprocessierups.De folder zal ook op de website van de gemeente worden
geplaatst. Indien u nadere vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Milieu en
Gezondheid van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, telefoonnummer (026)
377 33 44.

Bestrijding eikenprocessierups
Op dinsdag 3 mei 2011 heeft een hiervoor gespecialiseerd bedrijf in opdracht van de gemeente de
eikenbomen op de Schelmseweg en Ringallee, preventief gespoten tegen de eikenprocessierups.
De overige eiken in ons dorp zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden en indien er
eikenprocessierupsen worden waargenomen dan zullen deze worden verwijderd.
Indien u deze rupsen zelf waarneemt kunt u dat melden aan de gemeente.

Rectificatie ten aanzien van publicatie verkeersbesluit m.b.t. de Boerenallee
In ‘In de Roos’ van 15 april jl is een publicatie opgenomen met betrekking tot het nemen van een
verkeersbesluit Boerenallee.
In deze publicatie is een foutje geslopen. Het aangekondigde parkeerverbod geldt voor de oosten westzijde van de Boerenallee, vanaf het wildrooster tot aan de begraafplaats.
In de publicatie wordt één maal vermeld “ tot en met de begraafplaats”.
Dit is dus niet juist, ook in de toekomst kan gewoon geparkeerd worden bij de begraafplaats.

13 mei 2011

8

Collecterooster
Heeft gemeentebestuur van Rozendaal heeft bericht ontvangen van Het Prins Bernhard
Cultuurfonds dat van de doorlopende jaarlijkse vergunning gebruik zal worden gemaakt voor een
collecte in de periode van 16 tot en met 21 mei ten behoeve van de Anjeractie.
Het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving omvat, naast bovengenoemde
collecte van de Anjeractie, in de komende periode de navolgende inzamelingsacties:
22 mei t/m 28 mei 2011:
St Nationaal Epilepsiefonds
5 juni t/m 11 juni 2011:
Algemene Nederlandse Gehandicaptenorganisatie.
In geval van twijfel bij een huis- aan huiscollecte kunt u de collectant naar een legitimatiebewijs
alsmede een afschrift van de (doorlopende) vergunning vragen.
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 27 mei 2011. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 25 mei om 08.00 uur binnen te zijn op e-mailadres:
d.zijnen@rozendaal.nl.

Pèpe’s IJs
Sinds begin april staat Pèpe's IJs, bij mooi weer, op zondagen ijs te verkopen bij de kerk.
Twee jaar geleden is Pèpe geboren en ontstond het idee om ijs te gaan venten. Daar zijn
we vorig jaar mee begonnen in park Sonsbeek. Pèpe is ook veel in Rozendaal en dus
hebben we de gemeente gevraagd om ook hier ons ambachtelijk boerenijs te mogen verkopen.
Na enig zoekwerk i.v.m. o.a. de verkeersveiligheid hebben we een standplaats bij de kerk
gekregen.
Niet iedereen in Rozendaal weet dat al, dus vandaar dit bericht. Dus als het zondags lekker
wandelweer is loop dan ook even langs de kerk voor een lekker ijsje zonder kunstmatige kleur- ,
geur- en smaakstoffen.

Expositie
Kunstexpositie Willemijn van der Spiegel en Linda Bouwman op zondag 15 mei a.s. bij de Kamer
op Rozendaal
Beeldend kunstenaar Willemijn van der spiegel woonachtig in Doesburg heeft een wisselende
doorlopende expositie bij de Kamer op Rozendaal met geïmpregneerde 'textielobjecten'.
De vormen zijn extreem, het materiaal solide, het oppervlak is glad. Op het eerste gezicht zou je niet
zeggen dat het werk van textiel is. Boetseren met textiel noemt Willemijn haar zelfontwikkelde
techniek.
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Linda Bouwman, werkt en woont in Arnhem. Al 15 jaar schildert ze bij voorkeur vrolijke, kleurrijke
taferelen. Op de schilderijen zie je dikwijls elementen met regelmaat terugkomen. Het meisje, het
vogeltje, het hondje en de poes!
De expositie is te bezoeken op zondag 15 mei a.s. en op afspraak. Openingstijden 13.00 - 17.00 uur.
Kamer op Rozendaal, Beekhuizenseweg 4, 6891 CZ Rozendaal,www.kameroprozendaal.nl
gea@kameroprozendaal.nl

15 - 21 mei 2011. Jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
De Kon. Rosendaalsche Kapel collecteert, traditiegetrouw, in de week van 15 tot 21 mei in
Rozendaal voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Eenderde van de opbrengst is voor de kas van
de collecterende vereniging. Het overige geld is bestemd voor culturele projecten binnen de
regio. Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse
overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is
er extra behoefte aan steun. Mede dank zij uw bijdrage kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3500
projecten ondersteunen. De Kon. Rosendaalsche Kapel kan met uw bijdrage haar
instrumentarium onderhouden en vernieuwen. De Kapel maakt al 153 jaar lang deel uit van de
Rosendaalsche samenleving en verzorgt de muzikale ondersteuning bij de viering van
Koninginnedag, de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei en het hemelvaartsconcert bij Hunting
Lodge. Het harmonieorkest bestaat nu uit 25 actieve leden en het jazzorkest uit 10 actieve leden.
De Kapel heeft sinds kort een jonge enthousiaste nieuwe dirigent, de heer Michel Jalink.
Tijdens de collecteweek bellen we bij u aan. Omdat alle collectanten leden zijn van de Kapel
kunnen zij u tevens informeren over het wel het wee van de Kapel. Hebt u wensen, ideeën of
andere vragen of wilt u een gesprek met één van de bestuursleden? Laat het ons weten. Alvast
heel erg bedankt voor uw steun.
Peter Mekkink, Secretaris, Tel. 0316 263685, E-mail: secretariaat@rosendaalschekapel.nl
Website: www. rosendaalschekapel.nl www. anjeractie.nl

Philippe Elan: ‘ en petit comité ‘
Zondag 22 mei in de Rozendaalse Kerk aan de Kerklaan
Mist u het ook zo? Die prachtige Franse chansons, welke je voorheen nog wel eens op de radio en
televisie hoorde. Gelukkig kunt u uw hart ophalen bij deze Franse chansonnier, die al 20 jaar in
Nederland woont en optreedt. Een hartverwarmende avond met Edison winnaar Philippe Elan.
De inmiddels grootse chansonnier die net een zeer succesvolle tour met Cor Bakker en Louis van
Dijk achter de rug heeft, kiest er dit seizoen voor om met multi-instrumentalist Reyer Zwart zijn
20 jarige jubileum op intieme wijze met u te vieren met een concert: ‘en Petit comité’. Naast de
adembenemende Franse liedjes die Philippe ten gehore zal brengen, zullen ook allerhande
‘evergreens’ in verschillende talen de revue passeren. Zoals liedjes van Jacques Brel, Charles
Aznavour, Karen Carpenter en Ramses Shaffy. Begeleider Reyer Zwart (tevens te horen bij:
Solo, Claudia de Brey, Alex Roeka) is onmisbaar in dit geheel en zal afwisselend de piano,
akoestisch gitaar en bas bespelen. Bezetting: Philippe Elan – Vocals Reyer Zwart – Piano/ Gitaar
/ Bas
Tijd: zondag 22 mei 2011 om 15.30 uur; kerk open om 15.00 uur.
Kaarten verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter en voor aanvang van het concert bij de
ingang à € 12,50. Inclusief glas wijn of sap na afloop, (voor donateurs van de Stichting € 10,-)
Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal
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Groot internationaal jeugdtoernooi om de hoek!
Van 9 tot en met 17 juli 2011 vindt op Tennispark Beekhuizen in Velp een voor Nederland uniek
tennisevenement plaats: een Grand Slam Tournament voor de allersterkste jeugdspelers ter
wereld t/m 14 jaar. Aan dit toernooi doen ruim 200 wereldtoppers vanuit meer dan 50 landen
mee. Topspelers als Juan Martin Del Potro, Robin Söderling, Andy Murray, Jo Wilfried Tsonga,
Victoria Azarenka en Yanina Wickmayer speelden eerder mee om deze zogeheten Windmill
Cup. Het toernooi wordt georganiseerd onder auspiciën van de KNLTB, Tennis Europe, de ITF
en de Young Stars Association.
Op zaterdag 9 en zondag 10 juli worden de kwalificatiewedstrijden gespeeld en vanaf maandag
11 juli worden de wedstrijden in de hoofdschema’s in het enkel- en dubbelspel gespeeld. De
wedstrijden beginnen om 9 uur en duren de hele dag. Iedereen is van harte welkom om te komen
kijken naar deze geweldige wedstrijden of om deel te nemen aan een van de evenementen die we
deze week zullen organiseren voor spelers en gasten. Het volledige programma zal binnenkort
worden gepubliceerd op de website www.windmillcup.com.
Veel spelers zijn tenminste vijf weken achter elkaar ver van huis toernooien aan het spelen en
juist daarom willen we proberen zoveel mogelijk kinderen in huiselijke kring onder te brengen bij
gezellige gastgezinnen. Lijkt het u leuk om twee toekomstige toppers een week (of minder) in
huis te hebben, dan kunt u zich als gastgezin aanmelden. Informatie of opgeven kan via de mail:
windmillcup@gmail.com of per telefoon (Marjan Begemann) op 06 26220360.
We houden in ieder geval voor alle geïnteresseerden een bijeenkomst op donderdag 16 juni a.s.
Naast informatie over de huisvesting zal NOS sportverslaggever Jan Roelfs deze avond vertellen
over zijn ervaring op bijvoorbeeld Roland Garros en met Roger Federer. Wij hopen u binnenkort
op Beekhuizen te begroeten!

Evenementen en activiteiten mei 2011
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
www.mooigelderland.nl 026-3552555

Nog enkele plaatsen beschikbaar:
14 mei busdagtocht met de boswachter naar de Bommelerwaard
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen organiseert op zaterdag 14 mei een busdagtocht naar
de Bommelerwaard. De route voert door een prachtig rivierengebied met uiterwaarden, waar veel
vogels vertoeven, zoals de grote zilverreiger en zelfs lepelaars. Onder meer wordt het bosrijke
landgoed Brakel van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen bezocht, met een oude
kasteelruïne. Ook wordt een korte wandeling door de Oude Moestuin gemaakt, met veel bijzondere
en zeldzame planten, groenten en kruiden. De boswachter gaat mee als gids op de bus. Hij heeft de
route uitgestippeld en vertelt onder weg over de flora, fauna en cultuurhistorie.
Vertrek is om 09.00 uur vanaf NS station Velp en 9.45 uur vanaf busstation Stadsbrink in
Wageningen. Duur tot ca. 18.00 uur. Opgave vooraf is noodzakelijk: (026) 355 25 55, keuze 3.
Deelname kost € 47,00. Donateurs van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen betalen €
42,00 (incl. koffie/thee, lunch en aperitief met borrelhapje). Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Meer informatie bij boswachter Frans Duermeijer: tel. 06 - 53 77 75 94 (vrijdag t/m zondag 10.00 17.00 uur) of kijk op www.mooigelderland.nl.
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Hoe word ik een prins of prinses?
Woensdag 18 mei 2011
Iedere derde woensdag van de maand een kindercursus “Hoe word ik een echte prins of prinses”,
op kasteel Rosendael. Samen met een hofdame of lakei maken de kinderen een tocht door het
kasteel en leren deftige manieren; het maken van een sierlijke buiging, statig lopen en deftig een
kopje thee drinken. De erwtentest zal moeten uitmaken of de kinderen een echte prins of prinses
zijn geworden. Na afloop krijgt iedereen een glaasje limonade en een klein presentje uit de
grabbelton. De prinsen en prinsessen in opleiding mogen natuurlijk in hun deftigste prinsen of
prinsessenkleren naar het kasteel komen.
Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Tijd: 13.30 - 15.00 uur. Kosten: € 7,50 p.p., donateurs
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen € 1 korting. Informatie: www.mooigelderland.nl.
Reserveren noodzakelijk: tel. (026) 364 46 45 of rosendael@mooigelderland.nl.

Avond-kinderwandeling diersporen
Donderdag 19 mei 2011
Een diersporenexcursie voor kinderen in park Rosendael. Ken je het verschil tussen een dassenen een reeënpoot? De boswachter leert je dit allemaal. Opgave is niet nodig.
Start 19.30 uur vanaf de parkeerplaats Kosten: € 2,50, ouders/begeleiders en donateurs gratis.

Trakteren van de heren
Donderdag 26 mei 2011
kasteel en park Rosendael
Op de laatste donderdag van mei en juni hebben heren speciale privileges op park en kasteel
Rosendael. Op deze dagen is het de “Trakteren van de heren” en kunnen mannen het park en
kasteel tegen 10% korting bezoeken en ontvangen zij een gratis kopje koffie of thee. Op gezette
tijden worden rondleidingen door het prachtige park en indrukwekkende kasteel gegeven. Tijd:
rondleidingen op diverse tijden tussen 11.00 - 16.00 uur. Kosten: € 7,20 p.p., donateurs gratis.
Informatie: www.mooigelderland.nl of (026) 364 46 45.

Ladies Day
Dinsdag 31 mei 2011
Op de laatste dinsdag van mei en juni hebben vrouwen speciale privileges op park en kasteel
Rosendael. Op deze dagen is het Ladies day en kunnen dames het park en kasteel tegen 10%
korting bezoeken en ontvangen zij een gratis kopje koffie of thee. Op gezette tijden worden
rondleidingen door het prachtige park en indrukwekkende kasteel gegeven.
Tijd: rondleidingen op diverse tijden tussen 11.00 - 16.00 uur. Kosten: € 7,20 p.p., donateurs
gratis. Informatie: www.mooigelderland.nl of (026) 364 46 45.
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