Rozendaal, 9 september 2011
Uitgave 2011-16
GEMEENTELIJK NIEUWS

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.
Kapellenberglaan 37

Voor de activiteit bouwen
Vervangen kozijn aan de voorzijde.

Verleende omgevingsvergunning
Kapellenberglaan 28
Voor de activiteit bouwen
Betreft vergunning voor het vervangen vergroten van de dakkapel
aan de voorzijde van de woning op dit perceel
De verleende vergunning 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 en/of
ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen 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
Er zijn geen vergunningen verleend.
Aanvragen om vergunning/ontheffing
Het gemeentebestuur van Rozendaal heeft de navolgende aanvragen om vergunning/ontheffing
ontvangen:
- De bewoonster van de Rosendaalselaan 1 voor het kappen van een Kaukasische
Vleugelnoot in de tuin achter haar woning.
- De bewoonster van de Vossenberglaan 9 voor het kappen van een Atlas Ceder in de tuin
van haar woning, hoek Jachtlaan – Vossenberglaan.
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Deze aanvragen 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.

Burgerlijke Stand
Geboorte:
Geboren op 18 augustus 2011 te Arnhem: Stijn Lodewijk, zoon van de heer N.T. Bekker en
mevrouw C.P. Bekker-Klappers.
Tevens geboren op 18 augustus 2011 te Arnhem: Diana Maria Catharina, dochter van de heer
G.L. Snijders en mevrouw M.R. Snijders-López.
Overleden:
Op 19 augustus 2011 te Nijmegen: mevrouw A.M.A. Dado.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Autocriminaliteit
Periodiek vragen wij in overleg met de politie Gelderland Midden in het gemeenteblad aandacht
voor autocriminaliteit en de noodzaak om de auto goed af te sluiten en geen spullen van waarde
in de auto achter te laten.
Het leek ons in dat kader goed om u ook deelgenoot te maken van de mededeling die wij van de
politie ontvingen dat er onlangs een aanhouding in de regio heeft plaatsgevonden, waarbij de
verdachte ook in verband wordt gebracht met autocriminaliteit in onze gemeente.

Hertaxatie onroerend goed
Ten behoeve van de aanslag Onroerende zaakbelastingen wordt regelmatig de waarde van uw
pand getaxeerd. Deze taxatie vindt volgens de Wet WOZ jaarlijks plaats.
De gemeente Rozendaal heeft deze werkzaamheden uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd
taxatiebureau. Dit bureau, te weten S.M.Q. uit Hengelo, zal in de week van 12 september met de
werkzaamheden starten.
De met deze werkzaamheden belaste taxateur is de heer M.B. Damhuis. Op verzoek kan hij een
door de gemeente Rozendaal afgegeven legitimatiebewijs tonen.
Hij maakt gebruik van een Seat Ibiza, kleur grijs, met het kenteken 22-PNJ-3.

De gemeenten Rheden en Rozendaal waarderen de mantelzorgers
Mantelzorgers zijn mensen van jong tot oud, die onbetaald zorgen voor een familielid, vriend of
buur die door ziekte, handicap of ouderdom een beperking heeft. De zorg kent vele gezichten. Het
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kan gaan om lichamelijke en/of huishoudelijke verzorging, begeleiding en het verrichten van
regelwerk. De hulp wordt verleend vanuit een persoonlijke betrokkenheid. Door de inzet van
mantelzorgers kunnen de hulpbehoevenden langer thuis blijven wonen. Mantelzorgers zijn
letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar! In de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn in totaal ongeveer
6800 mantelzorgers actief. De gemeenten waarderen deze inzet zeer. Daarom worden nu de
mensen die intensief mantelzorg verlenen beloond met een gratis bloemetje dat medio oktober
thuis wordt bezorgd.
Voor veel mantelzorgers is het verzorgen van een dierbare iets vanzelfsprekends. Dat neemt niet
weg dat het ook heel zwaar kan zijn en hulp en steun nodig is. Zowel bij het Zorgloket van de
gemeenten Rheden en Rozendaal als bij het MVT en Mantelzorgondersteuning Rheden en
Rozendaal kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, advies en ondersteuning op allerlei
gebieden. Vanaf 13 september worden er antwoordkaarten huis aan huis verspreid in alle kernen
van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Bent u of kent u een van de 6800 mantelzorgers
woonachtig in de gemeente Rheden of Rozendaal? Vul dan de antwoordkaart in en stuur deze op
voor 26 september 2011. Medio oktober wordt er dan een gratis bloemetje bezorgd bij de
mantelzorger die u hebt opgegeven. Bij het bloemetje wordt tevens de Wegwijzer voor
Mantelzorgers uitgereikt, een uitnodiging om deel te nemen aan de “Dag van de Mantelzorg”, en
een korte enquête.
Hebt u de antwoordkaart gemist of kent u meerdere mantelzorgers? Het is ook mogelijk om uzelf
of een ander telefonisch of via de e-mail op te geven voor het gratis bloemetje. U kunt bellen met
het MVT en Mantelzorgondersteuning op telefoonnummer (026) 383 15 41 of e-mailen naar
info@mvtrheden.nl.

Raadsvergadering d.d. 20 september 2011
De raad van de gemeente Rozendaal vergadert op 20 september 2011.
De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van
Burgerzaken in het gemeentehuis. De agenda voor de vergadering wordt gepubliceerd op de
website van de gemeente: www.rozendaal.nl. De diverse stukken betreffende De Del worden vanaf
13 september gepubliceerd op de website onder het kopje “de Del”.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
20 september 2011.
Commissievergadering
De commissie vergadert deze maand in drie blokken. Bij elk blok is de aanvangstijd vermeld.
_________________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
__________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.

Opening
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2.

Presentatie van het voorontwerp bestemmingsplan en de hoofdlijnen van het
beeldkwaliteitplan door Bureau mRO (zie bijgaande notitie)

3.

Mededelingen / Ingekomen stukken,

4.

Notulen van de vergadering van 26 april 2011 (gaan hierbij)
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Volkshuisvesting, RO, Milieu,
Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

5.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 20 september 2011:
Agendapunt 8: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het nemen van
maatregelen om de wateroverlast op de Bremlaan tegen te gaan
Agendapunt 9: Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan De Del
Agendapunt 10: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet afronding
ontwerpfase project De Del
Agendapunt 11: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van
het steil talud en de geluidswerende voorziening langs de A12 te hoogte van De Del

6.

Rondvraag

7.

Schorsing

_________________________________________________________________________________

Blok Algemene Zaken en Financiën
___________________________________________________________________________
Aanvang: 20.10 uur
Agenda:
8.
Heropening
9.

Mededelingen / Ingekomen stukken

10.

Notulen van de vergadering van 31 mei 2011
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Algemene Zaken en Financiën

11.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 20 september 2011:
Agendapunt 6: Voorstel tot het vaststellen van de tussenrapportage tot en met juli 2011
Agendapunt 7: Voorstel tot het vaststellen van de verordening basisregistratie personen
gemeente Rozendaal

12.

Rondvraag

13.

Schorsing
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_____________________________________________________________________
Blok Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs, Cultuur, Recreatie en Sport
___________________________________________________________________________
Aanvang: 20.20 uur
Agenda:
14.
Heropening
15.

Mededelingen / Ingekomen stukken

16.

Agendapunt raadsvergadering d.d. 20 september 2011:
Agendapunt 12: Voorstel tot het vaststellen van de verordening doelgroepen
kinderopvang

17

Rondvraag

18.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de commissievergadering geldt het volgende:
De voorzitter stelt toehoorders in de gelegenheid om onmiddellijk voorafgaande aan de eerste
termijn van de beraadslaging over het aan de orde zijnde agendapunt, gedurende een tijdsduur
van maximaal 5 minuten per inspreker, daarover vragen te stellen of opmerkingen te maken. De
voorzitter stelt vervolgens de commissie in de gelegenheid om vragen te stellen welke de
inspreker(s) mag/mogen beantwoorden. Een inspreker mag, nadat de commissie in eerste termijn
heeft beraadslaagd, in tweede termijn nog maximaal 3 minuten reageren. De voorzitter kan
bepalen van de hiervoor genoemde tijdslimieten zowel naar boven als naar beneden af te wijken.
Raadsvergadering
Aanvang: Na afloop van de commissievergadering.
1. Opening en spreekrecht
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen van de raadsvergadering d.d. 5 juli 2011
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen
5. Actielijst
6. Voorstel tot het vaststellen van de tussenrapportage tot en met juli 2011
Voorstel: Het saldo van de voor- en nadelige verschillen conform bijgaand dekkingsplan te
verantwoorden
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7. Voorstel tot het vaststellen van de verordening basisregistratie personen gemeente Rozendaal
Voorstel: De verordening basisregistratie personen gemeente Rozendaal vaststellen
8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het nemen van maatregelen om de
wateroverlast op de Bremlaan tegen te gaan
Voorstel: Het realiseren van een voorziening – bestaande uit een putgoot over de breedte van
de straat en aangesloten op vier verticale infiltratievoorzieningen – om de wateroverlast tegen
te gaan
9. Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan De Del
Voorstel: Vaststellen van het stedenbouwkundig plan De Del als basis voor de verdere
ontwikkeling van het project
10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet afronding ontwerpfase project
De Del
Voorstel: Het beschikbaar stellen van een krediet van € 110.000,- om de ontwerpfase van het
project de Del af te ronden.
11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van het steil talud en de
geluidswerende voorziening langs de A12 ter hoogte van De Del
Voorstel:
1. beschikbaar stellen van een krediet van € 1.100.000,- voor de realisatie van het steil talud
en geluidswerende voorziening langs de A12 ter hoogte van De Del;
2. opdracht geven aan Rijkswaterstaat voor de realisatie van de overeengekomen
geluidswerende voorziening
12. Voorstel tot het vaststellen van de verordening doelgroepen kinderopvang
Voorstel: Vaststellen van de verordening doelgroepen kinderopvang Rozendaal 2011, onder
gelijktijdige intrekking van de verordening doelgroepen Wet Kinderopvang gemeente
Rozendaal 2005
13. Comptabiliteit
Voorstel: De conceptwijziging 2011-07 tot en met 2011-10 dienovereenkomstig vaststellen
14. Rondvraag
15. Sluiting
Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet op
de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het doen
van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
De aanwezigen die van het spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor de vergadering bij
de griffier. De leden van de raad kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Het spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.
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Inloopspreekuur aannemer A12
Aannemer Heijmans organiseert, in samenwerking met Rijkswaterstaat, tweewekelijks op
donderdag een inloopspreekuur over de wegverbreding A12 Waterberg - Velperbroek. Bewoners
zijn van harte welkom om tussen 15.30 en 17.30 uur binnen te lopen.
Data
22 september
6 oktober
20 oktober
3 november
Locatie
Gebouw van de Vrijmetselaarsloge
Arnhemsestraatweg 360
6881 NK Velp

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 23 september 2011. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 21 september 2011 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

Velleper Boekenmarkt 2011
Zondag 11 september, Oranjeplein, Velp tijd 10.00 -17.00 uur vrij entree
40 kramen en honderden kistjes met oude en voordelige boeken organisatie: Boekhandel Jansen
& de Feijter inlichtingen: 026-3628959
Anders dan anders: niet meer in de Emmastraat en nu op zondag i.p.v. zaterdag.
Het nieuwe plein aan de Oranjestraat zal plaats bieden aan 40 kramen met boeken plus de
prachtige opstelling van handelaar Kees de Vos die met honderden oude wijnkistjes overal in
Nederland op boekenmarkten de show steelt. Ter informatie voor handelaren: de inschrijving is
gesloten. De galerieën aan de Oranjestraat zullen zijn geopend en op het podium achter het
Oranjeplein zullen culturele activiteiten plaatsvinden.
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Captain Gumbo bij muziektent Velp
Zondag 11 september presenteren De Alliantie en de Geërfden van het dorp Velp aan het slot van
het monumentenweekend een optreden door Captain Gumbo bij de muziektent aan de
Overbeeklaan in Velp. Opzwepende dansmuziek met fiddles, triangels en ‘high-pitched voices’.
De band werd opgericht in 1990 en bestaat uit: Joost Witte - drums en zang, Gerard de Braconier gitaar en zang, Jan van den Berg - bas en zang, Mark Söhngen - harmonica, accordeon en zang.
Gast; Jan de Ligt-saxofoon, drums. Het optreden begint om 16.00 uur. Entree gratis. De Alliantie
www.dealliantie.nl ; dealliantie@hetnet.nl

Expositieweekend bij de Kamer op Rozendaal
10 en 11 september 2011.
Susan Schildkamp - schilderijen. Het landschap staat centraal voor haar vrolijke en kleurrijke
schilderijen. Italië is een belangrijke inspiratiebron.
Susanne Haag - keramiek. Zij concentreert zich op rakustoken. Door de bijzondere geometrische
decoraties die zij toepast, ontstaat het effect van dieptewerking en beweging.
Willemijn van der Spiegel - objecten van geïmpregneerde katoen. Veelzijdige onderwerpen laten
haar inspireren. De objecten hebben dan ook zeer toepasselijke namen.
Wij nodigen u van harte uit deze zeer veelzijdige expositie te komen bekijken. In de tuin staan
ook verschillende objecten van hout en keramiek. Openingstijden: 13.00 - 17.00 uur en op
afspraak.
Kamer op Rozendaal Beekhuizenseweg 4 6891 CZ Rozendaal www.kameroprozendaal .nl
Tel: +31 26 3643425

Muziek maken bij de Rosendaalsche Kapel
Muziek maken is een mooie hobby, samen met anderen muziek maken geeft je een kick. Je
mooiste hobby delen met een gezellige groep muzikanten geeft extra voldoening. En dat kan
helemaal bij De Koninklijke Rosendaalsche Kapel. Een harmonieorkest bestaande uit 30 leden in
alle leeftijdscategorieën. Tussen de leden onderling bestaat een plezierige band. Veel leden zijn
dan ook al lang lid van de kapel. Ook nieuwe leden voelen zich snel bij ons thuis.
Ons repertoire is zeer gevarieerd. We spelen populaire muziek, moderne musicalnummers, soms
licht klassiek en ook wel eens een mars. We hebben elk jaar een aantal vaste optredens, zoals op
Koninginnedag, Dodenherdenking, Hemelvaartsdag, tijdens de Posbankloop en rond de Kerst.
Daarnaast worden we gevraagd voor uiteenlopende gelegenheden. Het zijn overigens allemaal
“zittende” optredens. We “marcheren” niet en dragen geen uniform. Wel keurig zwart-wit, met
een toefje rood.
Vacatures hebben we in de trompet-, bariton- en klarinet-sectie. Bespeel je een ander
blaasinstrument, kom gerust toch eens kijken en luisteren. Heb je zelf geen instrument, dan
kunnen wij een goed instrument in bruikleen geven. We repeteren elke maandagavond van 19.30
u. tot 21.30 u. in de Torckschool, Rosendaalselaan 3 in Rozendaal. Belangstellenden zijn altijd
van harte welkom bij onze repetities.
Voor meer informatie over de Rosendaalsche kapel zie onze site: www.rosendaalschekapel.nl.

Wie kent……….
Wie kent er iemand of meerdere mensen, of is mogelijk zelf geïnteresseerd in het eens per week
een avondje badminton te spelen.
Het seizoen loopt van oktober tot mei we spelen op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
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We hebben nog plaats voor enkele medespelers. Of eigenlijk tegenspelers.
Leeftijd is niet belangrijk. Lol in badminton wel.
Voor reacties kun je bellen met Karel ten Broecke( 3636172) en of Free Hoving.(3629860)

18 tot en met 24 september in Rozendaal collecteweek Nierstichting
In heel Nederland gaan ruim 80.000 vrijwilligers van deur tot deur tijdens de Nationale
Collecteweek van de Nierstichting. Zo ook in onze gemeente, waar enthousiaste collectanten de
buurten en wijken ingaan om zo veel mogelijk geld voor de Nierstichting in te zamelen. Met dit
geld kan de Nierstichting verder werken aan een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en
een betere toekomst voor nierpatiënten. Afgelopen jaar stond Rozendaal in de top tien van
opbrengst per inwoner op een gedeelde eerste plaats en het zou prachtig zijn als we dat dit jaar
ook weer met zijn allen voor elkaar krijgen.
Voor meer informatie kunt u de website van de Nierstichting raadplegen: www.nierstichting.nl
Contactpersoon voor Rozendaal: M.E. Pieterse-van Baars, tel.026-363 58 91 Mocht u in
september een paar uurtjes kunnen missen en willen collecteren, dan graag een telefoontje naar
bovenstaand nummer of een mailtje naar mpieterse@euronet.nl

Cursus- en activiteitenbrochure najaar 2011 Carion beschikbaar
Binnenkort komt de nieuwe programmabrochure van Carion uit. De brochures zijn verkrijgbaar op
diverse afhaalpunten en uiteraard bij alle locaties, zoals De Elleboog (Velp), Het Klokhuis (Rheden),
De Poort (Velp) en de verschillende kindercentra. De inschrijving van de cursussen is inmiddels
gestart. U kunt zich inschrijven via www.carion.nl of met een inschrijfformulier uit het boekje. Ieder
jaar weer organiseert Carion een zeer gevarieerd aanbod aan cursussen en activiteiten. Doel hiervan
is om mensen kennis te laten maken met leuke tijdsbestedingen en met elkaar. Naast het aanbieden
van cursussen ontwikkelt Carion ook andere activiteiten. Carion levert goede en veelzijdige diensten
op het gebied van samenleving, kinderopvang en peuterspeelzalen in de regio.

Informatie en inspiratie op de energiemarkt
Op 16 en 17 september vindt een energiemarkt plaats in de gemeente Rheden. Op de
energiemarkt zijn verschillende bedrijven aanwezig die u kunnen informeren over de
mogelijkheden voor energiebesparing in uw woning. Denk daarbij aan isolatie van vloer, dak of
gevel maar ook aan zuinige ketels voor verwarming, zonnepanelen voor opwekken van duurzame
elektriciteit, zonneboilers voor warm water en dubbel glas.
De markt wordt gehouden op:
Vrijdag 16 september, van 15.00 tot 20.00 uur, in de bibliotheek in Velp, Den Heuvel 32;
en op zaterdag 17 september, van 10.00 uur tot 14.00 in de bibliotheek in Dieren, Ericaplein 5-a.

Strijkersensemble Camarata in de Oude Jan in Velp
In de serie “Concerten in de Oude Jan” in Velp zal op zaterdag 24 september het eerste concert
van het nieuwe seizoen gegeven worden. Strijkerensemble Camarata bestaat uit 12 professionele
strijkers en een klavecinist. Onder leiding van Arturo Pérez Medina spelen zij een zeer gevarieerd
programma. Muziek van Corelli, Rossini, Bartók, Puccini en Britten.
De serie bestaat uit 8 concerten, vrijwel steeds op de laatste zaterdag van de maand. Allerlei
verschillende stijlen en combinaties van instrumenten en stemmen komen aan bod zodat een
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boeiende serie is ontstaan. Meer informatie over de serie vindt u via de website van de Vrienden
van de Oude Jan: www.vriendenvandeoudejan.nl
Dit concert begint zaterdag 24 september om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.
Entree € 9,50 incl. consumptie. De Oude Jan ligt aan de Kerkstraat 56 in Velp.
Reserveren en voorverkoop: Boekhandel Jansen & de Feijter, tel. 026 / 3628959

Activiteiten Gelders Landschap en Geldersche Kasteelen in september
Open monumentendag(en), landelijk.
Zaterdag 10 en zondag 11 september
Diverse geopende huizen en kastelen van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Op
www.mooigelderland.nl staat t.z.t. een compleet overzicht.
Super Snuffel Speur Spel, park Rosendael te Rozendaal
Woensdag 14 september
Elke tweede woensdag van de maand het Super Snuffel Speur Spel in park Rosendael. Kom langs en
ga samen met de gids mee op reis. Na afloop krijgt iedereen een glaasje limonade en een klein
presentje uit de grabbelton. Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Tijd: 13.30 - 15.00 uur. Kosten: € 7,50
p.p., donateurs € 1,00 korting. Reserveren noodzakelijk.
Korte wandeling in park Rosendael
Donderdag 15 september
Met de boswachter in rustig tempo door dit fraaie landschapspark. Aandacht voor bijzondere bomen,
planten en vogels. Het tempo van de wandeling wordt aangepast aan de wensen van de deelnemers.
Speciaal geschikt voor mensen, die niet zo snel (meer) zijn of die niet zo ver kunnen of willen. Duur
ca. 1,5 à 2 uur. Start 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van kasteel Rosendael,
Deelname € 4,50 t/m 12 jaar € 2,50. Donateurs gratis. Meer informatie bij boswachter John ter
Horst: tel. 06 - 51 38 14 53 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur).
Rosendaelse zondagochtend, kasteel en oranjerie Rosendael
Zondag 18 september
Elke derde zondag van mei t/m oktober een zondagochtend arrangement op landgoed Rosendael.
Het arrangement bestaat uit een heerlijke brunch in de oranjerie en een rondleiding door het
schitterende kasteelmuseum. De brunch start om 11.00 uur in de oranjerie met een kopje koffie of
thee naar keuze. Aansluitend op de brunch, rond 12.30 uur, volgt een rondleiding in het schitterende
kasteelmuseum. Tijd: 11.00 - 13.30 uur. Kosten: € 25,50 p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar € 15,50 p.p
Donateurs € 24,50 p.p..Reserveren noodzakelijk:
Hoe word ik een prins of prinses?, kasteel Rosendael
Woensdag 21 september
Iedere derde woensdag van de maand een kindercursus “Hoe word ik een echte prins of prinses”, op
kasteel Rosendael. 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 € 1 korting.
Themarondleiding “Bomen”, park Rosendael
Zaterdag 24 september
Een speciale rondleiding over bomen door park Rosendael. Tijdens een kop koffie of thee bij
aanvang verzorgt de rondleider een korte inleiding. Daarna volgt een wandeling door het prachtige
landschapspark. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Kosten: € 8,00 p.p., donateurs € 4,00 p.p.
Info: www.mooigelderland.nl Reserveren: 026 364 46 45 of rosendael@mooigerlderland.nl
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Nieuw EHBO seizoen in Velp van start
De vakantie is voorbij en er worden weer plannen gemaakt voor de winterperiode. Het volgen van
een EHBO-cursus is daar een goed voorbeeld van.
KNV EHBO, afdeling Velp-Rozendaal, start 26 september 2011 een beginnerscursus EHBO.
De cursusavonden zijn op maandag van 19.30 uur tot 21.30 uur en worden gegeven in het
verenigingslokaal aan de Schoolstraat 12 in Velp. Tijdens de cursus leert u hoe te handelen bij een
ongeval met letsel in huis of op straat. Ook leert u onder andere reanimeren en omgaan met een
AED. De kosten bedragen € 165,-- inclusief materiaal en examen. Het is mogelijk het lesgeld in
twee termijnen te betalen. Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) het lesgeld;
informeert u daarnaar bij uw zorgverzekeraar.
Meer informatie op de website: www.ehbo-velp-rozendaal.nl Ook kunt u contact opnemen met de
secretaris, Coby van den Heuvel, tel. (026) 364 93 71 of secretariaat@ehbo-Velp.nl.

Larenstein Posbank Wandeltocht Velp.
Op zondag 25 september a.s. kunnen kinderen met hun ouders meelopen met de Larenstein
Posbank Wandeltocht in Velp. Na het succes van vorig jaar biedt Hogeschool Van Hall
Larenstein naast de langere afstanden ook een tocht van 7,5 km aan met leuke activiteiten voor
kinderen onderweg. Op Landgoed Larenstein gaan de schoenen uit voor het blotevoetenpad, en
op Landgoed Rosendael zorgen de Bedriegertjes voor een spetterende onderbreking. Terug bij de
hogeschool kunnen kinderen met diverse activiteiten aan de gang.
Natuurlijk is de Larenstein Posbank wandeltocht niet alleen voor kinderen, ook de minder
geoefende wandelaar kan voldoende uitdaging vinden in de afstanden van 17, 25 en 30 km door
de mooie Posbank. Ook is het vermelden waard dar deze wandeltocht, als eerste in Nederland,
gegarandeerd klimaatneutraal georganiseerd wordt.
Voor degene die van een echte uitdaging houden organiseert men dit jaar voor het eerst twee ultra
lange afstanden: een Kennedywalk over 80 km (binnen 20 uur) en een 63 km lange Nachtmars.
De beide avonden starten al op zaterdagavond.
Wilt u meer weten kijk dan op www.vanhalllarenstein.nl/wandeltocht
of bel met de coördinator 026 369 57 88

Up date wervingsactie “Koken op het Hospice”
Graag willen wij u laten weten hoe onze wervingscampagne voor nieuwe kookvrijwilligers voor
het Hospice is verlopen. In de maand mei heeft er 2 keer een oproep in de Roos gestaan om
vrijwilligers te werven voor het koken op het Hospice. Kookvrijwilligers zijn in dit geval,
enthousiaste amateur/hobby koks, of gewoon mensen die het leuk vinden om te koken in het
algemeen maar nu dus speciaal voor mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren.
Het Hospice wil een zo goed mogelijke thuissituatie voor deze mensen creëren en de maaltijden
spelen daar een belangrijke rol in. De wens van het Hospice (en uiteraard van alle gasten daar) is
om dagelijks vers te koken en liefst ook nog a la carte. Dus dat de gasten ook in deze fase van
hun ziek zijn aan mogen geven wat ze graag lusten of wat ze graag nog eens zouden willen eten.
De oproep in de Roos van de vorige keer heeft veel reacties opgeleverd. Daarnaast is het artikel
opgepikt door een journalist van de Gelderlander die een middag heeft meegelopen en hier een
artikel aan heeft gewijd. En ook hierdoor zijn er reacties binnengekomen. De stand van zaken is
dat er nu 3 dagen en vanaf 12 september 4 dagen per week vers gekookt kan worden. Een
fantastisch resultaat, aanmeldingen van allemaal lieve mensen die de gasten van het Hospice ter
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wille willen zijn en (minstens) 1x per 2 weken een middagje willen koken. U begrijpt, de gasten,
het Hospice maar ook de kookvrijwilligers zijn hier erg blij en enthousiast over maar…. we
willen door! Wat we nu aan het doen zijn is het formeren van een vrijdagmiddagkopgroep. Er
zijn al kandidaten, maar voor dat we starten zijn we nog op zoek naar wat vrijwilligers die zich
1x per 2 weken voor de vrijdagmiddag een paar uurtjes willen inzetten zodat ook de maaltijden
van de vrijdag vers bereid kunnen worden. We zij benieuwt of u als Rozendaler, zich
aangesproken voelt en zich spontaan opgeeft voor een gesprekje om te zien wat we voor elkaar
kunnen betekenen. Het zou erg fijn zijn als in week 41, vrijdag 14 oktober, het koken op de
vrijdag van start zou kunnen gaan dus schroom niet maar laat wat van u horen. Als tweede zijn
wij op zoek naar een aantal vrijwilligers die niet structureel maar incidenteel beschikbaar zijn.
Het kan natuurlijk best dat u zegt ik wil er niet wekelijks aan vast zitten maar in geval van nood
ben ik bereid mijn steentje bij te dragen. Hiertoe zijn wij een poule aan het formeren zodat in
geval van ziekte, vakantie of anderszins uitval van de vaste kookmedewerker een beroep gedaan
kan worden op iemand uit de poule.
Ook hiervoor kunt u zich aanmelden. Aanmelden doet u bij; Heleen van Reem, coördinator
vrijwilligers Hospice Rozenheuvel, Rozendaalselaan 20, 6891 DE Rozendaal. 026- 3645792 of
06 28025343. Heleenvan.reem@legerdesheils.nl
Ook kunt u zich melden of om inlichtingen vragen bij een van de leden van het kookteam t.w:
Kees Baars 0264954502/ 0614570409 kees@burnierlaan.nl
Wij hopen vurig, mede namens de gasten van het Hospice, dat na deze oproep zich voldoende
vrijwilligers zich aanmelden om de kookbrigade te uit te breiden tot de gewenste sterkte.

Stichting Kluiskamp gaat zich inzetten voor goede doelen
Stichting Kluiskamp blijft voort bestaan en behoudt als stichting al z’n rechten.
De kaartavonden en de bingo’s die door de stichting werden georganiseerd worden
voortgezet door de stichting om gelden bijeen te krijgen voor goede doelen, met name voor
kinderen uit de gemeente Rheden en in het algemeen zieke kinderen.
De kaartavonden zullen zoals vanouds in de voormalige Dr. van Voorthuijsenschool, Schoolstraat
12 te Velp 1x in de 14 dagen op vrijdagavond plaatsvinden met mooie prijzen .
De eerste kaartavond zal zijn vrijdag 2 september. Kosten per deelnemer € 2.00
Men kan gezellig met elkaar jokeren en klaverjassen. Zaal open vanaf 19.30 en het kaarten begint
om 20.00.
De bingo’s zullen zoals bij velen bekend wederom in sociaal cultureel centrum
De Poort, Heeckerensstraat 201 te Velp worden gehouden met mooie prijzen en geldprijzen.
Dit jaar beginnen we niet in oktober, maar de eerste bingo is op zaterdag 24 september. Zaal open
vanaf 19.30 en aanvang bingo 20.00. Dit jaar organiseren wij geen 7 maar 9 bingo’s.
Wij hopen dat ons nieuwe doel net zo’n groot succes wordt als wat we zo’n 30 jaar voor het
kindervakantiekamp Kluiskamp hebben gedaan, waar honderden kinderen van hebben kunnen
genieten.
Heeft u interesse om deel te nemen aan de kaartavonden of aan de bingo dan bent u van harte
welkom. Voor nadere informatie kunt u bellen naar Stichting Kluiskamp 06-50980904 of mailen
naar info@kluiskamp.nl Lenie Deegens (026-3620059) / Elly Westra (026-3635068) zijn voor
vragen ook telefonisch bereikbaar.
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