Rozendaal, 6 maart 2020
Uitgave 2020-05
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Over de Opschoondag, de volle agenda van de kinderburgemeester en
verhalen over 75 jaar vrijheid
Tijd voor een voorjaarsschoonmaak
Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e editie van de Landelijke Opschoondag. Tienduizenden
Nederlanders steken traditioneel op een zaterdag in maart de handen uit de mouwen voor een
schone buurt: een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Het is een dag waarop Nederlanders met
hun buren, vereniging, de sportclub, school of hun collega's samen hun buurt schoonmaken. Ik
heb me laten vertellen dat het alweer een flink aantal jaren geleden is dat er vanuit Rozendaal
actief is meegedaan aan de Landelijk Opschoondag. Daar komt dit jaar verandering in! Eén van
de plannen van onze kinderburgemeester Annemijn is namelijk een ‘grote schoonmaak’ in de
buurt, vooral door kinderen. Samen met de jongerenraad heeft onze kinderburgemeester de
afgelopen tijd handen en voeten gegeven aan dit idee.
En dus trekken zaterdagochtend 21 maart groepjes kinderen en volwassenen door Rozendaal
heen, gewapend met vuilniszak, veiligheidshesje, handschoenen en prikstokken. Op zoek naar
afval, zwerfvuil en troep. Dat ónze jongeren met elkaar het idee hebben opgevat om onze
gemeente nog een stukje mooier en schoner maken, vind ik prijzenswaardig. Ook in de letterlijke
zin: de gemeente reikt een prijs uit aan de groep of de persoon die het ‘vreemdste voorwerp’ heeft
gevonden. Ik voel me vereerd dat ik plaats mag nemen in de jury.
Programma Opschoondag
- 10.00 uur: verzamelen bij het gemeentehuis, koffie/limonade en iets lekkers
- 10.15 – 11.45 uur: opruimen
- 12.00 uur: afsluiting bij het gemeentehuis met een broodje, én de prijsuitreiking
Aanmelden kan met een groepje van 4 á 5 jongeren (en enkele volwassenen ter begeleiding), maar
ook individueel, via secretariaat@rozendaal.nl.

Druk programma
Kinderburgemeester Annemijn heeft een druk programma gehad de afgelopen tijd. Naast de
organisatie van de Opschoondag is ze op bezoek geweest bij de inloopochtend in De Serre. Daar
heeft ze volop gepraat over waarom ze kinderburgemeester wilde worden, hoe ze dat geworden is
en hoe het haar nu in de praktijk bevalt. Ook heeft Annemijn een stukje van de reguliere
vergadering van het college van B&W bijgewoond, om daar te vertellen over de voortgang van
haar plannen. En afgelopen zaterdag 29 februari nam ze, samen met mij, het eerste exemplaar in
ontvangst van een speciale editie van ‘Ambt & Heerlijkheid’, het tijdschrift van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. Deze speciale editie over 75 jaar bevrijding staat vol
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verhalen over de dorpen in Rheden en de gemeente Rozendaal rond het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in de historie van ons gebied.
Op zoek naar verhalen
Hierop aansluitend: in de vorige In de Roos stond een oproep om úw verhaal over vrede en
vrijheid met ons te delen. Dat kán een verhaal zijn dat zich afspeelt rond de Tweede
Wereldoorlog, maar dat hoeft niet. Het kan uw eigen verhaal zijn, maar het kan ook zijn dat u de
herinnering opschrijft die u uw ouders altijd hoorde vertellen. Bij voorkeur is het een Rozendaals
verhaal, maar dat hoeft niet. We zijn op zoek naar levendige herinneringen over hoe het is om te
leven in oorlogstijd. Hoe het is om bevrijd te worden. Uw verhaal mag ook gaan over het nú: een
verhaal van of over een vluchteling, het verhaal over een conflictgebied van nu… noemt u het
maar. Het is uw verhaal.
U mag uw herinnering vormvrij naar ons toesturen, als tekst, tekening, gedicht, foto etc. Mocht u
een tekst aanleveren, houdt u dan a.u.b. maximaal 1 A4 (500 woorden) als richtlijn in uw hoofd.
U kunt uw bijdrage e-mailen aan secretariaat@rozendaal.nl, of in de brievenbus van het
gemeentehuis gooien.
Ik kijk uit naar uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Ester Weststeijn
Burgemeester

Coronavirus
Ook in ons land zijn helaas inmiddels mensen besmet met het coronavirus. Er zijn zorgen en
vragen over dit virus, zo blijkt onder andere uit het grote aantal telefoontjes waar onze regionale
GGD Gelderland-Midden en huisartsen mee te maken hebben. We begrijpen deze zorgen. Ook
wij volgen de landelijke berichtgeving op de voet. Wij (en alle andere partners in onze
veiligheids- en gezondheidsregio) worden vrijwel dagelijks geïnformeerd over de feitelijke
situatie, de risico’s en de handelingsperspectieven voor bijvoorbeeld scholen,
kinderdagverblijven en ook ons eigen gemeentelijk personeel.
Tot nu toe geen besmettingen in onze regio
Tot nu toe (4 maart) zijn geen besmettingen in onze gemeente en in onze regio geconstateerd. Dit
biedt geen garanties voor de toekomst en kan morgen anders zijn, maar we zijn goed voorbereid.
De ervaring is tot nu toe dat het overgrote deel mensen goed herstelt van het virus. We weten
echter ook dat het virus risicovoller is voor met name oudere mensen en mensen met
onderliggende gezondheidsklachten. Daarom is het goed om het volgende in acht te nemen:
Bent u onlangs in een coronagebied in het buitenland geweest?
En/of hebt u contact gehad met iemand waarvan een besmetting is vastgesteld?
Én hebt u de volgende verschijnselen: griepachtige klachten; koorts boven de 38 graden;
luchtwegklachten, hoesten of kortademigheid?
Blijft u in dat geval thuis en bel de huisarts.

6 maart 2020

2

In alle overige gevallen is er op dit moment geen enkele reden om niet ‘uw normale dagelijkse
activiteiten’ (school, werk, sociale contacten, bezoeken van evenementen) op ‘de normale
manier’ voort te zetten.
Wat kunt u doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en
verkoudheid kunnen veroorzaken.
Was je handen regelmatig
Gebruik papieren zakdoekjes bij hoesten en niezen
Geen papier? Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog”.
Voor vragen over coronavirus kunt u terecht op www.rivm.nl/coronavirus of bellen naar: 0800 –
1351.
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Sloopmelding
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat de ingediende sloopmelding, voor
het slopen van de loods op het perceel Johan d’Outreinstraat 1 6891 CT Rozendaal, is aanvaard.
Dat wil zeggen dat deze voldoet aan de vastgestelde landelijke regels.
Het aanvaarden van de melding is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.
Verleende omgevingsvergunning
Er zijn geen vergunningen verleend.
APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
• IJS en IJSKOUD voor de verkoop van ijs op de parkeerplaats bij het Rozendaalse veld in
het seizoen 2020 (verzenddatum 26 februari 2020).
De verleende vergunning ligt 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 deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen
kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk tot en met 8 april 2020
(Standplaats ijsverkoop) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH
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Velp (inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
• Geldersch Landschap & Kasteelen voor de jaarlijkse Agapanthus- en Kasteeltuinmarkt op
zaterdag 18 juni 2020 op het voorterrein van kasteel Rosendael.
• De kerk van Rozendaal voor de jaarlijkse Zomerfair op zaterdag 13 en zondag 14 juni
2020.
• Keep Them Rolling voor een jubileumoptocht met historische militaire voertuigen over
onder andere Rozendaals grondgebied op zaterdag 18 april 2020.
• De organisatie van de Posbank Cross-Duathlon 2020 voor een multisport evenement
(hardlopen – fietsen) op zaterdag 26 september 2020.
Deze aanvragen kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Ontwerpbestemmingsplan Rozenhof
Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal maakt bekend dat, op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van
maandag 9 maart 2020, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerp van het
bestemmingsplan Rozenhof.
Hoofdlijnen van het plan
Het plangebied bevind zich binnen de bebouwde kom van Rozendaal op de locatie waar in het
verleden de Dorpsschool Rozendaal was gevestigd en is gelegen in een woonwijk.
Het plangebied wordt aan de west- en zuidzijde begrensd door de Jagermeesterlaan en de
Steenhoek. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan woningbouw en aan de noordzijde grenst
het plangebied aan de aanwezige houtwal.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling om in het plangebied de
bouw van maximaal 8 grondgebonden levensloopbestendige woningen mogelijk te maken.
Inzien of raadplegen ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 9 maart 2020 tot
en met zondag 19 april 2020 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Rozendaal.
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:
• op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0277.BPKOM2020001-0001;
• op de gemeentelijke website www.rozendaal.nl (pdf bestanden);
• een papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op
werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.
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Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Tijdens de in deze publicatie genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen
bij de gemeenteraad van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH te Velp.
Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u
het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.
Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt
via telefoonnummer 026 – 384 36 66.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke vastgestelde bestemmingsplan
kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht
en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het
ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.
Rozendaal, 6 maart 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. E. Weststeijn

Burgerlijke Stand
Rectificatie geboorte:
Geboren op 10 februari 2020 te Arnhem: Guus G.H.D. Nuij, zoon van de heer Nuij en mevrouw
Koning.
De gemeente Rozendaal feliciteert de ouders nogmaals van harte met de geboorte van Guus.

Nadere regels peuteropvang 2020
Op 11 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal de Nadere
regels Peuteropvang gemeente Rozendaal 2020 vastgesteld.
Toelichting
Vanaf mei 2017 wordt in de gemeente Rozendaal peuteropvang aangeboden door Puck &
Co De Eekhoorn. Bij peuteropvang kunnen ouders recht hebben op een
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dat is het geval als u –en, voor zover van
toepassing, uw partner – werkt, studeert of een traject volgt om werk te vinden.
De regels die nu zijn vastgesteld, maken het ouders die géén recht hebben op deze
kinderopvangtoeslag, financieel mogelijk hun kind(eren) bij de peuteropvang onder te
brengen. De peuteropvang brengt deze ouders een lager tarief in rekening en krijgt via de
gemeente een tegemoetkoming voor de inkomsten die zij daardoor misloopt.
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De nadere regels gelden voor inwoners van Rozendaal. Zij hebben ook betrekking op
Rozendaalse kinderen die peuteropvang buiten Rozendaal bezoeken.
De aanvraag voor een toeslag doet u als ouder niet zelf. De peuteropvangorganisatie vraagt de
toeslag namens u aan bij de gemeente. Om deze aanvraag te doen, heeft de organisatie gegevens
van u nodig zoals uw inkomensgegevens.
Bekendmaking
De Nadere regels Peuteropvang gemeente Rozendaal 2020 zijn bekendgemaakt in het
Gemeenteblad Rozendaal 2020- 43447 d.d. 19 februari 2020.
U kunt deze nadere regels ook inzien op onze website www.rozendaal.nl , bij “Verordeningen”.
Hier kunt u het bestand ook downloaden.
Ter inzage legging
De Nadere regels peuteropvang gemeente Rozendaal 2020 liggen gedurende zes weken tijdens
kantooruren ter inzage op het gemeentehuis.
Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van het document.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of e: m.jansma@rozendaal.nl.

Gemeentepagina Openbare orde en Veiligheid
Doe mee met Burgernet:
Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw omgeving. Elke deelnemer maakt
de buurt een stukje veiliger. Want hoe meer mensen meedoen, hoe sneller een persoon of
voertuig wordt gevonden.
Hoe werkt Burgernet?
•
De politie ontvangt een melding van een misdrijf of een vermist persoon.
•
De meldkamer start een Burgernetactie.
•
Deelnemers in de buurt van het incident ontvangen een bericht met het verzoek om uit
te kijken naar een persoon of voertuig.
•
Deelnemers bellen de meldkamer als ze informatie hebben. Appgebruikers kunnen ook
een foto sturen.
•
De politie gaat met de informatie op pad.
•
Na afloop van de actie krijgen deelnemers die hebben meegezocht een bericht met het
resultaat van de actie.
Burgernet werkt heel eenvoudig. Als deelnemer ontvangt u een kort bericht met de vraag om uit
te kijken naar een persoon of voertuig. Vaak gaat het om een vermissing, diefstal, een overval of
een verdachte situatie. Als u iets ziet, kunt u rechtstreeks bellen met de meldkamer van politie. U
krijgt altijd een afloopbericht waarin het resultaat van de actie wordt vermeld, ook als iemand
nog niet is gevonden.
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Hoe kunt u meedoen?
Burgernetacties worden verspreid via verschillende kanalen. U kunt kiezen voor de
Burgernetapp, voor sms- of spraakberichten, voor Twitter en voor Facebook Messenger.
Burgernetapp
De app gebruikt de locatie van uw smartphone om u berichten te sturen over incidenten in uw
omgeving. Ook als u van huis bent. Als u een oproep ontvangt, kunt u mee zoeken. Als u iets ziet
dat van belang is, belt u direct met de meldkamer via de ‘bel politie’-knop. U kunt ook een foto
meesturen via de app wanneer u denkt de gezochte persoon te zien. De berichten kunt u
eenvoudig delen, bijvoorbeeld in uw WhatsApp groepen. De app kunt u (gratis) downloaden in
de App-store (iOS) en de Play-Store (Android). Er worden geen locatiegegevens van
appgebruikers opgeslagen.
Sms of spraak
Als u kiest voor sms- of spraakberichten krijgt u meldingen voor het gebied rond de postcode die
u zelf instelt. U kunt meerdere adressen invoeren, bijvoorbeeld thuis en uw werk. Als u een
oproep ontvangt, en u heeft iets gezien, belt u tijdens de actie het (gratis) Burgernetnummer
0800-0011. Aanmelden voor sms- of spraakberichten kan via www.burgernet.nl
Twitter
Iedere provincie heeft een Burgernet Twitteraccount. U kiest zelf van welke provincie u de
Burgernettweets wilt ontvangen. Als u tips heeft tijdens een Burgernetactie, belt u 112.
Facebook Messenger
Via het Facebookaccount van Burgernet Nederland kunt u zich inschrijven voor een gebied naar
keuze. U krijgt dan via Messenger de Burgernetacties voor dit gebied. Als u een bericht ontvangt
en u ziet iets dat van belang is, dan belt u 112.

Nationale Opschoondag
Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e editie van de Landelijke Opschoondag. Meer dan
honderdduizend Nederlanders komen in actie voor een schone buurt.
Kinderburgemeester Annemijn van der Wagen (en leerling van groep 7) heeft samen met de
jongerenraad Rozendaal op deze dag een evenement georganiseerd, waarbij kinderen en
volwassenen ondersteund worden bij het ophalen van het zwerfafval. De Dorpsschool doet hier
natuurlijk graag aan mee en roept u allen op om mee te doen. Aanmelden kan met een groep, 4/5
kinderen met 2/3 volwassenen, maar uiteraard ook individueel. De groep/persoon met het meest
bijzondere voorwerp in de afvalzak wint een prijs. Uiteraard wordt er gezorgd voor een hapje en
een drankje tijdens een gezellig samenzijn bij het gemeentehuis.
Doe mee en speel een rol van betekenis bij de opschoonactie zaterdag 21 maart!
Programma
10.00 uur Aanvang met koffie/thee/limonade en wat lekkers. Gemeentehuis
10.15-11.45 uur Opruimen zwerfafval Op de vooraf aangegeven plekken
12.00 uur Afsluiting met soep en broodjes.
Bekendmaking winnende groep Gemeentehuis
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Vriendelijk verzoek om bij de aanmelding door te geven of je/u als één groep wilt werken en of
je/u handschoenen en een veiligheidshesje mee kunt nemen. Mocht je/u geen handschoenen of
hesje hebben dan zal hiervoor gezorgd worden.
Aanmelden Graag vóór 18 maart opgeven bij mevrouw Judith van Wely via
secretariaat@rozendaal.nl
Met vriendelijke groeten,
Annemijn van der Wagen

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 20 maart 2020. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 18 maart 2020 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Signeersessie Thomas Verbogt
Op zaterdagmiddag 7 maart zal Thomas Verbogt bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp zijn
nieuwste roman ‘Als je de stilte ziet’ signeren. Dat boek ligt vanaf 25 februari in de winkel. Deze
signeersessie vormt tevens het startschot voor de 85ste Boekenweek die van 7 t/m 15 maart duurt
en als thema Rebellen & Dwarsdenkers heeft.
Thomas Verbogt (Nijmegen, 1952) is de auteur van een divers oeuvre dat romans, toneelstukken
en korte verhalen omvat. Onder zijn bekendste werk vallen onder meer Perfecte Stilte (2011), Als
de winter voorbij is (2015) en Hoe alles moest beginnen (2017). Daarnaast schrijft hij columns
voor De Gelderlander.

Uit de praktijk van een mantelzorger bij het mantelzorgcafé in Rheden
Voor een ander zorgen kan heel bevredigend, liefdevol en inspirerend zijn, maar het kan ook veel
energie vragen. Is je partner of kind bijvoorbeeld langdurig ziek? Zorg je voor je hulpbehoevende
ouder(s)? Geef je intensieve ondersteuning aan een familielid, vriend of buur? Dan hoor je bij de
grote groep mensen die mantelzorg verleent.
In het dagelijks leven kun je als mantelzorger tegen tal van vragen aanlopen. Van heel praktisch
zoals vervoer naar het ziekenhuis tot met wie kan ik mijn verdriet en emoties delen?
Veel van deze vragen komen aan bod in het mantelzorgcafé van MVT Rheden/Rozendaal (loket
voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp) op maandag 9 maart a.s. in Bezoekerscentrum
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Veluwezoom, Heuvenseweg 5a in Rheden. Om 13.30 uur is de inloop waarna om 14.00 uur het
programma begint.
We starten met een korte film over verschillende mantelzorgers. Daarna worden de verschillende
aspecten waar een mantelzorger in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt gezamenlijk onder
de loep genomen. Informatie over mogelijkheden en oplossingen in de omgeving komen aan
bod.
Na afloop van het thema is er gelegenheid om na te praten in de gezellige Brasserie onder het
genot van een drankje en een hapje. Rond 17.00 uur sluiten we af. Deelname is gratis.
Aanmelden kan tot en met 4 maart bij MVT (loket voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp) op
werkdagen tussen 9.30-11.30 uur telefonisch 026 3707070 of via hulpmvt@mvtrheden.nl Is er
opvang thuis of vervoer nodig dan kan dit bij aanmelding worden overlegd.

Woensdag 11 maart een vermakelijke voorstelling in de Serre van Rozendaal
Ergens in Holland staat een huis en in dat huis komen drie oudere dames elke dag bij elkaar op de
thee.
Ze praten over het leven, denken over de toekomst en kibbelen met elkaar.
Ze breien, kaarten en lachen. Ze stellen vragen, mijmeren en missen.
Ze verlangen, hopen en hebben elkaar stiekem lief.
In Holland staat een huis is een frisse voorstelling met de nodige humor en tragiek, over
verschillende herkenbare aspecten van het ouder worden.
Spelers: Marijke Nillisen, Truus Bakker en Harry Koopman. Regie en script: Yvonne Laan
Laat u verrassen op deze ochtend door bovenstaande spelers. Wij zijn geopend vanaf 10 uur tot
12:30 uur. De voorstelling begint om 10:30 uur. Wees welkom!
Met een vriendelijke groet
Het gastenteam van de Serre van Rozendaal

“Trots” op kasteel Rosendael
Op zondag 15 maart vindt de gezelligste markt voor Rozendaal en omgeving plaats op kasteel
Rosendael van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.
Trots is de naam van deze markt. Kramen met eerlijke en het liefst homemade vervaardigde
producten die origineel, smakelijk, mooi en bereikbaar zijn. Dat geldt eigenlijk ook voor de
standhouder zelf die zijn of haar passie voor zijn product over kan brengen op de bezoeker.
Producten bestaan uit food en non-food, kleurrijk met fantasie gepresenteerd en betaalbaar. Trots
is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis en u kunt uw auto of fiets tevens gratis
parkeren! Voor meer informatie www.trotsmarkt.nl of mail naar info@trotsmarkt.nl.
Entree: “Trots” bezoekt u gratis! Bezoek park en kasteel: € 5,00 voor volwassenen en € 3,00 voor
kinderen 4 t/m 18 jaar. Donateurs GLK en museumkaarthouders gratis.
Adres: Kasteel en Park Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal.
Informatie: tel. (026) 364 46 45 of rosendael@glk.nl.

De Bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw belastingaangifte via de computer? Een expert die met u
meekijkt? Of heeft u een vraag? Dan kunt u vanaf 12 maart terecht in de Bibliotheek Velp en de
Bibliotheek Dieren. Samen met Sociaal Raadslieden van Rijnstad biedt de Bibliotheek
Veluwezoom gratis inloopspreekuren ter ondersteuning van de digitale aangifte voor 2019.
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Iedereen die hulp nodig heeft bij de Belastingaangifte kan de inloopspreekuren bezoeken,
voor een DigiD-check of hulp bij het invullen van de aangifte. De hulp is gratis, je hoeft geen lid
te zijn van de Bibliotheek en aanmelden is niet nodig.
Donderdag 12 maart van 9.00 - 11.00 uur in de Bibliotheek Velp
Donderdag 19 maart van 9.00 - 11.00 uur in de Bibliotheek Velp
Donderdag 26 maart van 9.00 - 11.00 uur in de Bibliotheek Dieren
Donderdag 2 april van 9.00 - 11.00 uur in de Bibliotheek Dieren
Voor mensen die zelf aangifte willen doen, biedt de Bibliotheek gratis beveiligd computer- en
internetgebruik. Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten is gratis en voor iedereen, ook als je
geen lid van de Bibliotheek bent. Wilt u beter leren omgaan met de computer, internet en sites
van de overheid? Volg dan de cursus Klik&Tik of Digisterker. Vraag naar de mogelijkheden bij
de Bibliotheek.
De samenwerking tussen de Belastingdienst en Koninklijke Bibliotheek (KB) bestaat sinds 2016.
Bijna alle bibliotheken in Nederland bieden dankzij die samenwerking gratis
digivaardigheidscursussen aan voor mensen die moeite hebben met de digitale overheid.
Bovendien organiseren ze - in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties - hulp bij
het invullen van de online belastingaangifte, bijvoorbeeld via belastingspreekuren. De
samenwerking is in januari 2019 voor vier jaar verlengd. Dit maakt blijvend hulp bij
belastingaangifte in bibliotheken mogelijk.
Meer informatie: www.bibliotheekveluwezoom.nl/belastingaangifte

Lezing van Wim Lavooij over de verwoesting en wederopbouw van Arnhem.
Woensdag 18 maart zal Wim Lavooij vertellen wat o.a. de impact van Market Garden is geweest
en de latere herstelwerkzaamheden aan het stadsgezicht van Arnhem. Hij zegt er zelf het
volgende over:
Anders dan velen denken is Arnhem met name verwoest in de periode na Market Garden. De
schade aan de stad was a.g.v. Market Garden groot, maar beperkt tot de omgeving van de
Rijnbrug en de route vanaf Oosterbeek door de stad. De latere gevechtshandelingen en de
evacuatie van de bevolking hadden veel grotere gevolgen. Vervolgens hebben de ambitieuze
wederopbouwplannen gezorgd voor een afbraak van herstelbare woningen en gebouwen, die
vergelijkbaar is met de omvang van de oorlogsschade. De lezing zal ook de 'Werdegang' van het
wederopbouwplan behandelen. Het verschil van inzichten in wat wederopbouw inhoudt tussen de
supervisor en het stadsbestuur heeft met name voor veel vertraging en onnodige sloop geleidt. U
kunt bij ons binnenlopen vanaf 10 uur. De lezing start om 10:30 uur en zal met een korte pauze
ongeveer anderhalf uur duren. Bij deze bent u van harte uitgenodigd.
Met een vriendelijke groet
Het gastenteam van de Serre van Rozendaal

Open huis hospice Rozenheuvel
Op zaterdag 21 maart a.s. opent hospice Rozenheuvel haar deuren voor belangstellenden. In het
kader van de week van zorg en welzijn kunt u op deze dag van 13.00 – 16.00 een kijkje komen
nemen achter de muren van onze prachtige villa. Wij staan u graag te woord hoe wij zorg en
welzijn aan onze cliënten aanbieden en om u te vertellen over de dagelijkse gang van zaken.
Wij geven een impressie over de totstandkoming van de warme maaltijd, de manier waarop
ontspanning mogelijk is, de bloemenverzorging is geregeld en specifieke activiteiten worden
aangeboden. Verder zijn er rondleidingen en zijn er informatiestands voor het verkrijgen van
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specifieke informatie.
Medewerkers en vrijwilligers nodigen u van harte uit nader kennis te maken met ons huis.
Hospice Rozenheuvel, Rosendaalselaan 20, 6891DD Rozendaal.

Vrienden van de Kerk te Rozendaal
Zondag 22 mrt. 2020, aanvang 15.30 uur is er weer een concert georganiseerd door de Vrienden
van de kerk. Voor u speelt het Trio Carmo: Anna Oerlemans, gitaar, Jos Dingelmans, fluit, Maria
João Carmo, zang
Anna Oerlemans studeerde aan het Brabants conservatorium en is uitvoerend musicus. Zij speelt
met haar gitaar bij het trio Carmo, maar ook regelmatig bij andere ensembles. Zij heeft een eigen
gitaarlespraktijk.
Jos Dingelhoff studeerde fluit en speelde jaren in het internationaal opererend ensemble “de
Ereprijs”. Nu is ze aktief in kleine ensembles als Trio Carmo, maar ook bij het Pariser Quartett en
Trio Crystal.
Maria João Carmo is geboren in Lissabon. Daar studeede ze piano en zang. In 2003 studeerde ze
verder in Nederland en haalde ook hier haar diploma klassiek zang. Maria zingt in verschillende
ensembles in Nederland, maar geeft ook concerten in Portugal. Ze is een veelgevraagde soliste bij
grote koren in diverse oratoria.
Zij brengen voor u het programma Herz und Gefühl, 7 liederen met een hoofdrol voor de liefde
en het leven, op een compositie van Anton Diabelli.
Er worden stukken gespeeld van o.a. Toshio Hosokawa, Manuel Valls, Maria CastelnuovoTedesco, Astor Piazzolla, Ernesto Cordero, Matyas Seiber
De kerk gaat open om 15.00 uur. Entree € 13 pp. Vrienden € 10.- Gelrepas- en
studentenkaarthouders € 5.- Kinderen onder 10 jaar (onder begeleiding) gratis.
Na afloop “meet and greet” met aangeboden drankje in de Serre. Kaartverkoop vooraf aan het
concert in de kerk. Reserveren: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
www.dekerkvanrozendaal/stichtingvrienden

Oorlogsspecial Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
Vanaf vrijdag 4 maart 2020 is de Oorlogsspecial - 75 jaar Vrijheid - van Ambt & Heerlijkheid,
no. 206, het kwartaalblad van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, verkrijgbaar bij:
Jansen & De Feijter in Velp, Boekhandel Dieren en The Read Shop in Velp en Rheden en in
Kapsalon De Oude Post in De Steeg en Bakkerij Samberg in Ellecom à € 4,75.
Vanwege de 75-jarige herdenking van de bevrijding van Rheden op 16 april a.s. is nummer 206
van Ambt & Heerlijkheid geheel gewijd aan de – onbekende - verhalen over de bevrijding van
alle dorpen van Rheden.
Met onder meer:
• Alle herinneringsmonumenten uit de dorpen van de gemeente Rheden;
• Het dagboek van een 12-jarige jongen uit Velp;
• Hoe kwam Rozendaal de oorlog door?
• Wat gebeurde er met de Duitse gesneuvelden na de Slag om Arnhem?
• De schuilkelders in Laag Soeren;
• De brand op 28 december 1944 op Het Hof te Dieren.
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Studio Rheden zoekt correspondenten voor Rozendaal
Zoek je een leuke hobby? Heb je een uurtje per week tijd over? Dan zoeken we jou voor onze
redactie. Studio Rheden zoekt ook mensen die het leuk vinden om te schrijven over de gemeente
Rozendaal.
Ben je al met pensioen, dat maakt ons niet uit. Vind je het leuk om te zoeken naar nieuwtjes en
leuke berichten te schrijven voor de website en de kabelkrant van Studio Rheden?
Of vind je het leuk om foto’s te maken van evenementen en andere nieuwswaardige
gebeurtenissen in Rozendaal?
Heb je af en toe wat vrije tijd over en lijkt het je wat om ons mee te helpen?
Studio Rheden is een leuke club vrijwilligers en actief op radio, televisie en online. Dus iedereen
uit Rozendaal is welkom. Stuur even een kort mailtje naar redactie@studiorheden.nl en we
nemen contact met je op.
StudioRheden is de publieke omroep voor de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Online, radio en televisie. Kijk voor alle frequenties op: www.studiorheden.nl/frequenties.

Vrijwilligers gezocht voor tuinonderhoud Rosendael
De tuin en het park bij kasteel Rosendael zijn in de regio en ver daarbuiten bekend om de
prachtige rozentuin, de bedriegertjes, schelpengalerij en slingerende paden.
Het park en de tuin zijn bewerkelijk in het onderhoud. Gelukkig ondersteunt een groep
vrijwilligers op woensdag de vaste medewerkers. Zij snoeien, schoffelen, ruimen blad en takken
op en doen schoonmaakklusjes. Werken in park Rosendael betekent lekker buiten bezig zijn in
een prachtige omgeving. Een gezellig vrijwilligersteam en de diverse voordelen voor vrijwilligers
van Geldersch Landschap & Kasteelen zijn fijne bijkomstigheden.De hovenier van landgoed
Rosendael komt graag in contact met mensen die zich mogelijk willen aansluiten bij de
vrijwilligersgroep.
Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op www.glk.nl/vrijwilliger of contact opnemen
met hovenier Thies Koggel op tel. 06 - 13 50 40 19 of t.koggel@glk.nl.
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