Rozendaal, 18 januari 2019
Uitgave 2019-02
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Rozendaal is een fraaie school rijker
Met een wervelende dansshow hebben leerlingen van de Dorpsschool op 7 januari de nieuwe
school geopend. Burgemeester Klein Molekamp en kinderburgemeester Jet van Doesburg
onthulden vervolgens een nieuw logo van het IKC Dorpsschool Rozendaal. IKC staat voor
Integraal Kindcentrum. Dat houdt in dat de school, peuterspeelzaal, kinderdagopvang en
buitenschoolse opvang onder een dak zijn gehuisvest. Daarmee biedt de nieuwe school de
mogelijkheid om een doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar te realiseren, een onderwijsvoorziening waar ze in onderwijsland best een beetje jaloers op zijn.
Dat de school niet alleen uit oogpunt van onderwijs een mooi voorbeeld voor anderen is, maar
ook een mooie en fijne school hebben de inwoners van Rozendaal aan het eind van de middag
kunnen ervaren. De leerlingen van de school hebben veel inwoners en andere belangstellenden
met trots en veel enthousiasme getoond waar zij les krijgen.
Met de opening van deze school kunnen we een roerig hoofdstuk uit de geschiedenis van
Rozendaal afsluiten. Gelukkig is ook de bouwoverlast voor de direct omwonenden achter de rug.
Om de buren van de school te bedanken brachten leerlingen van de school voor de kerstvakantie
een zelfgemaakte kerstgroet langs de deuren. De buren waardeerden dat en hebben als dank
bremstruiken aangeboden die rondom de school aangeplant kunnen worden. Wij waarderen dat
gebaar als gemeente bijzonder. Het toont dat school en wijk goede buren zijn.
De openingshandeling van de burgemeester was een van de laatste officiële handelingen van hem
in dit ambt. Op 31 januari neemt hij afscheid. U bent van harte uitgenodigd voor zijn
afscheidsreceptie op 31 januari van 16.30-17.30 uur in het gemeentehuis.
In plaats van cadeaus wordt een bijdrage voor de sculptuur ‘Slingeren’, die de heer Klein
Molekamp ter gelegenheid van zijn afscheid schenkt aan de nieuwe Dorpsschool Rozendaal, zeer
op prijs gesteld. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65BNGH028.50.07.300 t.n.v.
gemeente Rozendaal o.v.v. ‘afscheid burgemeester’. Ook kunt u de bijdrage meenemen naar de
afscheidsreceptie en deponeren in de daarvoor bestemde doos.
Marieke Albricht en Anton Logemann
Wethouders gemeente Rozendaal
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Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Er zijn geen vergunningen verleend.
APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
Er zijn geen vergunningen verleend.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
• De organisatie van het Zumba dansevenement voor de jaarlijkse editie op het terrein van
kasteel Rosendael op zaterdag 29 juni 2019.
• AMZAF voor het organiseren van een talentenfestival (muziek/dans) op zaterdagavond 6
juli 2018 op het terrein van kasteel Rosendael.
• De bewoner van de Kapellenberglaan 30 voor het kappen van een Thuja in de tuin van
zijn woning.
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.

Burgerlijke Stand
Geboorte:
Geboren op 7 januari 2019 te Rozendaal: Eline van der Ven, dochter van de heer van der Ven en
mevrouw van Hemert.
De gemeente Rozendaal feliciteert u van harte.

Integraal kindcentrum Dorpsschool Rozendaal
Op het schoolterrein aan de zijde van de Kapellenberglaan ligt nog een bult grond. Deze zal in
het voorjaar gedeeltelijk verwerkt gaan worden op het terrein zelf en als er grond overblijft, zal
die worden afgevoerd.
Het terrein zal in zijn geheel worden geëgaliseerd en dan worden ingezaaid met een bloemen /
gras mengsel. Dit deel van het terrein zal extensief worden beheerd in de toekomst. Dit houdt in
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dat de vegetatie maximaal 2 maal per jaar wordt gemaaid en het gemaaide wordt afgevoerd.
Aan de zijde van de parkeerplaats zal het gras intensief worden gemaaid.
Bij de planvorming van de school is in overleg met bewoners afgesproken dat na opening van de
school bekeken wordt of het noodzakelijk is om maatregelen te nemen op de omliggende wegen.
Na dit voorjaar zal de verkeerssituatie worden geëvalueerd om te kijken hoe de verkeerssituatie is
en of er maatregelen noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tot die tijd wordt
er periodiek bezien hoe de verkeerssituatie rondom de school is.

Wat zijn de cliëntervaringen in 2017 met de Jeugdwet en de Wet
maatschappelijke ondersteuning?
Gemeenten zijn wettelijk verplicht cliëntervaringsonderzoeken uit te voeren onder burgers die als
cliënt te maken hebben (gehad) met een voorziening in het kader van de Jeugdwet of de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
In een cliëntervaringsonderzoek wordt onderzocht wat de ervaringen zijn van cliënten met de
gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo. Ook wordt onderzocht
welk effect burgers van deze voorzieningen hebben ondervonden op het gezond en veilig
opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid en op het verbeteren van hun zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie.
De gemeente Rheden heeft, mede namens Rozendaal, de cliëntervaringsonderzoeken uitbesteed
aan een daartoe geaccrediteerd onderzoeksbureau, Moventem.
Ook de inwoners van Rozendaal zijn meegenomen in de steekproeven ten behoeve van deze
onderzoeken. Dit was mogelijk omdat de gemeente Rheden voor Rozendaal de cliëntcontacten
verzorgt.
De resultaten over 2017 zijn bekend en worden door het college van burgemeester en wethouders
voor alle inwoners van Rozendaal ter inzage gelegd.
Inzage
De cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet liggen gedurende zes weken ter inzage op het
gemeentehuis van Rozendaal.
Zij zijn tevens te vinden op onze website: www.rozendaal.nl bij “Zorg, welzijn, werk en jeugd”
onder het kopje “Sociaal domein”.

Tuinvogeltelling 2019
Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019 vindt de jaarlijkse Nationale
Tuinvogeltelling plaats. Afgelopen jaar hebben inwoners van Rozendaal aan deze telling mee
gedaan. Dit jaar wil de gemeente een impuls geven aan biodiversiteit. Een van de onderdelen is
het verbeteren van de nestgelegenheid voor tuinvogels. Het meedoen van u aan deze telling
willen wij gebruiken om te bepalen voor welke tuinvogels we nestkasten gaan ophangen of
bijvoorbeeld stukken bomen laten staan zodat de tuinvogels daarin kunnen nestelen.
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Wij willen u daarom vragen om uw telling ook aan ons door te geven. Dit kan via de mail op het
adres: h.jacobsen@rozendaal.nl U kunt natuurlijk ook uw telling opschrijven en afgeven op het
gemeentehuis t.a.v. de heer H. Jacobsen. Wij verzamelen de gegevens en maken een Rozendaalse
top 25. De resultaten zullen we publiceren in de Roos.
Mogen wij op u rekenen?
Voor meer informatie over de tuinvogeltelling kunt u kijken op de website van de
vogelbescherming: https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nationale-tuinvogeltelling

Gemeentepagina openbare orde en veiligheid
Van onze wijkagent ontvingen wij de navolgende publicatie over de zogenoemde “High impact
crimes” in 2018.
“Daling high impact crimes Rozendaal
Het aantal high impact crimes in de gemeente Rozendaal is in 2018 gedaald ten opzichte van
2017 en de jaren daarvoor.
High impact crimes zijn misdaden met een grote impact op het slachtoffer, zoals
woninginbraken, straatroven en overvallen. Naast een overval op een woning waren er 3
woninginbraken, 2 pogingen tot een woninginbraak en 2 diefstallen uit een woning na een
babbeltruc en een insluiping. Opvallend is ook dat de politie liefst 11x met spoed naar woningen
is gereden waar het alarm afging, maar waar niets aan de hand bleek te zijn.
Helaas was wel sprake van een toename van diefstallen uit auto’s (7x), vooral eind oktober werd
er huisgehouden door het dievengilde. Daarentegen was er in 2018 maar 1x sprake van een
autodiefstal, wat lager is dan de afgelopen jaren.
Noemenswaardig is verder het aantal meldingen van verdachte situaties door burgers, vaak ook
door leden van de diverse buurtapps in Rozendaal. Liefst 38x werd er door de politie op een
dergelijke melding gereden. 15x werden de genoemde personen of voertuigen niet meer
aangetroffen, maar 20x wel. In 5 gevallen leidde dat tot nader onderzoek.
Dieptepunt het afgelopen jaar was het dodelijk ongeval op 6 september in de Kerklaan. Bij een
botsing met wielrenners kwam een 83-jarige fietster uit Oosterbeek om het leven.
Jos Scholten,
Wijkagent voor Rozendaal”.
Collecterooster:
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft een rooster voor collectes op basis waarvan
door hem goedgekeurde charitatieve instellingen in de aan hen toegewezen week kunnen
collecteren. Dat rooster kun u nazien op www.cbf.nl
Op Grond van de Algemene plaatselijke verordening voor Rozendaal is het verboden te
collecteren zonder vergunning van het college (geldt ook voor donateurswervingsacties).
Voor een collecte is dus altijd een vergunning vereist van de gemeente.
Twijfelt u aan de rechtmatigheid van een collecte, vraag dan naar een legitimatiebewijs en de
gemeentelijke vergunning.

18 januari 2019

4

•

Voor week 4: (20 t/m 26 januari 2019) is geen vergunning verleend om in Rozendaal te
mogen collecteren;
Voor week 5: (27 januari t/m 2 februari 2019) beschikt de Hersenstichting Nederland over
een doorlopende vergunning om in deze week te mogen collecteren.

•

Update Enquête Duurzaamheid
De enquête van de Werkgroep Duurzaamheid is beëindigd. In ruim een half jaar tijd hebben bijna
300 mensen gereageerd.
We zijn druk bezig om alle reacties te verwerken en we hopen binnenkort de conclusies te kunnen
publiceren. We geven nu alvast een beeld van de 298 reacties:
•
•
•
•

268 woningen hebbben een Hoog Rendement Cv-installatie, waarvan 6 een warmtepomp.
Er zijn 11 woningen met enkel glas in de woonkamer
182 woningen hebben sinds de bouw isolatie in gevels, vloeren en/of daken gekregen.
152 woningen zijn voor 1965 gebouwd en 69 woningen hebben een bouwjaar tussen 1965
en 1983.
• 47 woningen hebben zonnepanelen. De meeste voor het opwekken van stroom, maar ook
een aantal voor het verwarmen van tapwater.
• 62 mensen hebben het “opmerkingen” veld gebruikt om hun invoer toe te lichten of
andere zaken te melden zoals bijvoorbeeld dat men een serre heeft aangebouwd met HRglas of dat de staat van een huurwoning te wensen overlaat.
We zijn iedereen die heeft meegewerkt zeer dankbaar.
Maar hoe nu verder?
Zoals aangekondigd zal de Werkgroep Duurzaamheid met de beschikbare gegevens de gemeente
adviseren over de mogelijkheden van verduurzaming. We hebben nu een aardig beeld van de
situatie en kunnen zo per straat of buurt inschatten welke maatregelen opportuun zijn. U
verneemt hier binnenkort meer over.
Collectief isoleren?
Dat zou één van de mogelijkheden kunnen zijn. Maar dat weten we nog niet zeker. De werkgroep
benadrukt wel dat we nog GEEN samenwerkingen met leveranciers zijn aangegaan. We hebben
berichten gekregen dat mensen zijn aangeschreven met aanbiedingen voor collectieve inkoop
acties van isolatie of zonnepanelen. Deze partijen zijn NIET door de gemeente of werkgroep
benaderd of uitgenodigd om deze aanbieding te doen. Zodra de werkgroep of de gemeente wel
iets dergelijks initieert, leest u daarover in In de Roos.
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Commissie- en Raadsvergadering d.d. 29 januari 2019
De raad en de commissie van advies vergaderen op één avond. Na afloop van de
commissievergadering wordt kort gepauzeerd, waarna aansluitend de raadsvergadering begint.
De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van
Burgerzaken in het gemeentehuis.
De agenda en voorstellen voor de raads- en commissievergadering worden gepubliceerd op de
website van de gemeente: www.rozendaal.nl.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
dinsdag 29 januari 2019.
Commissievergadering
Deze maand vergadert één commissieblok
___________________________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.
Opening
2.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en
mededelingen van de raad)

3.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 30 oktober 2018
Betreft de agendapunten van het blok VROM, Verkeer en Vervoer

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering 29 januari 2019
Agendapunt 6:Voorstel bezwaarschrift PSP’92 sloop school
Agendapunt 7:Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA
Agendapunt 8: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van
een Panna Court op het dak van het IKC Dorpsschool

5.

Rondvraag

6.

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.
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Raadsvergadering
1.

Opening en spreekrecht

2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Notulen van de vergadering van 11 december 2018
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel bezwaarschrift PSP’92 sloop school
Voorstel: Besluiten het bezwaarschrift van PSP’92 tegen het raadsbesluit van 30 oktober
2018, inhoudende “het instemmen met de ontwikkelvisie voor de locatie Steenhoek en bij
de ontwikkeling uit te gaan van nieuwbouw”, niet ontvankelijk te verklaren

7.

Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA
Voorstel: Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Arnhem, conform het
conceptbesluit

8.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag ad € 18.094,- voor de aanleg van
een Panna Court op het dak van het IKC Dorpsschool
Voorstel: Een bedrag ad € 18.094,- beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve
voor de realisatie van een Panna Court op het dak van de gymzaal van IKC
Dorpsschool

9.

Comptabiliteit
Voorstel: De concept-wijziging 2019-01 dienovereenkomstig vaststellen

10.

Afscheid raadslid mevrouw L.M. Frequin

11.

Onderzoek geloofsbrieven en beslissen over toelating als raadslid
Voorstel: Onderzoek geloofsbrieven en beslissen over de toelating als raadslid van de
heer G.H.W. Diepenbroek

12.

Afleggen verklaring en belofte nieuw raadslid
Voorstel: Onder voorbehoud van de uitslag van het onderzoek naar de geloofsbrieven, het
raadslid G.H.W. Diepenbroek ingevolge artikel 14 van de Gemeentewet de verklaring en
belofte laten afleggen

13.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de raadsvergadering geldt het volgende:
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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.

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 1 februari 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 30 januari 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Geslaagd concert in De Serre van Rozendaal
Veel belangstellenden wisten woensdag 9 januari de weg naar de Serre te vinden om het concert
van de Muses Tenar van Kooten Niekerk (sopraan) en Diana de Vries (harp) bij te wonen. Een
schitterende vertolking van liederen, van Vivaldi, Puccini, Fauré tot Dvorak en Debussy. Tenar
heeft een enorm bereik van laag tot heel hoge noten en daar maakte ze uitbundig gebruik van. Ze
betoverde de zaal met haar expressieve gezichtsuitdrukking. Diana, harpiste bij het HGO,
verzorgde de begeleiding en schitterde met solo stukken van Ortiz en Andres. De feestelijke
bijeenkomst was aangeboden door het comité dat het galafeest jongstleden november heeft
georganiseerd in het kader van 200 jaar Rozendaal. Rieneke Jansen-Elings van dat comité gaf aan
dat het concert in de Serre is gesponsord om ook Rozendalers (en andere belangstellenden) die
niet naar het gala konden of wilden komen een mooie ochtend te bezorgen. Loco burgemeester
Marieke Albricht benadrukte in haar toespraakje hoe mooi het was dat Rozendaal nog steeds een
zelfstandige gemeente is, waarin het goed (samen)wonen is.
Het feestelijke karakter van de ochtend werd versterkt door de heerlijke hapjes bij de koffie en de
lichte lunch na afloop. Alle andere woensdagen van het jaar bent u ook tussen 10 uur en half een
welkom in De Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, zij het dat u het dan met alleen een koekje bij
de koffie moet doen en natuurlijk een goed gesprek. Erik Kool

Concert 3 februari 2019
De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal organiseert een concert in de kerk van
Rozendaal, Kerklaan 15, 6891 CM Rozendaal op zondag 3 februari 2019 in de Kerk van
Rozendaal, aanvang 15.30 uur. Voor u treedt op het Vocaal Ensemble Omnitet.
18 januari 2019
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Na afloop meet en greet met de musici en met elkaar. Een consumptie wordt U aangeboden.
Het ensemble bestaat uit vijf zangers en een pianist. Zes musici, ieder met een eigen muzikale
achtergrond en ervaringen, allen met een passie voor de muziek en uiterst gedreven om hun
publiek het beste te geven. Ook dit keer voegt de Rozendaalse pianiste Marianne Ratajski zich bij
Frank Leurs achter de piano, voor een uitvoering van Spanische Liebeslieder van Robert
Schumann voor vier zangstemmen en piano à quatre mains. In de rest van het programma
wandelt Omnitet – zoals ze graag doen – door verschillende stijlperioden van de klassieke
muziek heen en wordt muziek van Mozart, Haydn, Purcell, Rossini en Beethoven gebracht.
Website: Omnitet.nl. De kerk is open vanaf 15.00 uur.
Entree € 13 pp. voor Vrienden € 10.-. Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5.-. Kinderen jonger
dan 10 jaar onder begeleiding gratis. Kaartverkoop vooraf aan het concert in de kerk. Reserveren:
vrienden@dekerkvanrozendaal.nl

Huisartsenpost Velp verhuist op 21 januari naar Arnhem-Noord
Op 21 januari opent Huisartsenpost Arnhem-Noord haar deuren naast de Spoedeisende Hulp in
Rijnstate. Huisartsenpost Velp is vanaf dat moment gesloten. Huisartsenposten Arnhem-Zuid en
Zevenaar blijven ongewijzigd geopend. In de nieuwe situatie is er voor mensen die tijdens
avond-, nacht- en weekenduren met spoed zorg nodig hebben een gezamenlijke ingang. De
nieuwe huisartsenpost komt, samen met de dienstapotheek, bij de huidige Spoedeisende Hulp van
Rijnstate Arnhem. De verhuizing biedt voordelen voor patiënten en zorgverleners. Patiënten, die
toch spoedeisende hulp nodig hebben, hoeven niet meer naar een andere locatie te reizen.
Patiënten die huisartsenpost bellen met klachten waarbij mogelijk nader onderzoek noodzakelijk
is, zoals het maken van foto’s, kunnen direct naar Arnhem-Noord worden verwezen. Daarnaast
komen patiënten door de samenwerking niet langer onnodig op de (duurdere) spoedeisende hulp
terecht. De zorg bij de huisartsenpost gaat namelijk niet ten koste van het eigen risico van de
patiënt, bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis is dat wel het geval. De juiste zorg op de
juiste plek!
Openingstijden De Huisartsenpost Arnhem-Noord is vanaf 21 januari 2019 geopend tijdens de
avond- en nachtelijke uren (17.00 tot 08.00 uur) en tijdens de weekenden en feestdagen 24 uur
per dag. Parkeren kan (gratis) op het parkeerterrein bij de Spoedeisende Hulp. Huisartsenpost in
Arnhem-Zuid en Zevenaar De huisartsenposten in Arnhem-Zuid en in Zevenaar blijven geopend.
De openingstijden van de huisartsenposten in Arnhem-Zuid en in Zevenaar wijzigen niet:
maandag t/m vrijdag (17.00 tot 23.00 uur) en in de weekenden en feestdagen (08.00 tot 23.00
uur).
Eerst bellen Overdag kunnen patiënten bij hun eigen huisarts (of waarnemer) terecht. Mocht er ’s
avonds, ’s nachts, in het weekend of op een feestdag met spoed een huisarts nodig zijn, bel dan
altijd eerst met de huisartsenpost via het centrale nummer 0900-1598. Telefonisch wordt bepaald
hoe dringend de zorgvraag is: er wordt een afspraak ingepland bij een van de huisartsenposten,
een visite van de huisarts gepland of er wordt telefonisch advies gegeven.

Voorleesfeestjes 'Een huis voor Harry' in de bibliotheek
Van 23 januari t/m 2 februari 2019 vinden weer de Nationale Voorleesdagen plaats. De
Bibliotheek Veluwezoom nodigt alle peuters en hun (groot)ouders van harte uit deel te nemen
aan een voorleesfeestje in de bibliotheek. Want voorlezen is niet alleen leuk en leerzaam voor
jonge kinderen; het is echt een feest!
Tijdens de feestjes staat het Prentenboek van het Jaar, ‘Een huis voor Harry', centraal. De
voorleesfeestjes duren ongeveer 45 minuten. Deelname is gratis, maar de bibliotheek wil wel
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graag weten of je komt, en met hoeveel kinderen. Aanmelden kan tot 15 januari 2019 via
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda.
- de Bibliotheek Dieren: woensdagochtend 23 januari
- jeugdBibliotheek Rheden: donderdagochtend 24 januari
- de Bibliotheek Velp: woensdagochtend 30 januari
Naast de voorleesfeestjes in de bibliotheek besteden pedagogisch medewerkers van
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en enthousiaste voorleesvrijwilligers tijdens de
campagne extra aandacht aan voorlezen. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen,
ontwikkelen niet alleen een voorsprong in hun taalontwikkeling maar ook in hun cognitieve,
sociaal-emotionele, lichamelijk en creatieve ontwikkeling. Voorlezen is dus niet alleen leuk en
gezellig, het is ook heel nuttig en zorgt ervoor dat peuters later beter presteren in taal en rekenen.
Lees meer over de Nationale Voorleesdagen op
www.bibliotheekveluwezoom.nl/nationalevoorleesdagen

Lezing over de familie van orgelbouwer Ehrenfried Leichel, pianostemmer
van Franz Liszt
Op woensdag 30 januari kunt u een lezing bezoeken in de Serre van Rozendaal over de familie
van orgelbouwer Ehrenfried Leichel (1829-1905).Zoals een aantal andere orgels in kerken in
onze regio, is ook het orgel in de Rozendaalse kerk door hem gebouwd. Jacqueline Vreeken
beschrijft op een boeiende wijze haar spannende zoektocht naar de turbulente familiegeschiedenis
van haar oom in haar, in 2018 verschenen, geromantiseerde biografie ‘Dichterbij dan verwacht’.
Tijdens de lezing zal zij ons meenemen door de levens van drie generaties Leichel, waaronder die
van Ehrenfried, in de marge van de geschiedenis. Verloren gewaande familieleden weten op een
onverwachte manier gaten in de historie te dichten. Zelfs de verbinding met Nederlands-Indië en
het jappenkamp komt aan de orde. Andries van Rossem, één van de organisten van de
Rozendaalse kerk, zal dit boeiende verhaal muzikaal ondersteunen. De lezing zal om 10:30 uur
beginnen. De Serre is elke woensdag geopend van 10 uur tot 12:30 uur. Ons adres is Kerklaan 15
in Rozendaal. U bent van harte welkom.
Stichting STOER zoekt vrijwilligers (m/v) voor onze projecten in de gemeenten Rheden en
Rozendaal
Stichting STOER is er voor alle senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Als vrijwilliger
helpt u senioren en hun naasten met hun vragen en problemen, verwijst ze door en bemiddelt
waar nodig. Wij zoeken met name huisbezoekconsulenten en vrijwillige ouderenadviseurs. Onze
vrijwilligers zorgen ervoor dat ouderen langer thuis kunnen wonen, betere zorg genieten en onder
de mensen komen. Bijzonder dankbaar werk dus! Hebt u affiniteit met de doelgroep senioren,
bent u zelf 50-plus, houdt u van betekenisvol contact en werkt u graag samen? Stichting STOER
zorgt voor een gedegen opleiding en begeleiding voordat u aan de slag gaat. Regelmatige
bijeenkomsten waar cases worden besproken met collega’. Natuurlijk ontvangt u een
onkostenvergoeding. Neem dan contact op met Hilda Boersma coördinator van stichting STOER,
via 026-3611975 of per email: hildaboersma@stichtingstoer.nl

Koesterende en helende klanken
Een Klankbad vindt liggend en gekleed plaats. Door het liggen kom je gemakkelijker in een
diepere bewustzijnslaag terecht.
Je kunt ook kiezen voor een Klankhealing waarin gericht wordt gewerkt naar aanleiding van een
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vraag of wens. Een Klankhealing duurt ongeveer anderhalf uur en kan liggend, zittend of staand
plaatsvinden, afgestemd op wat jouw lichaam aangeeft. Wil je kennismaken met de koesterende
en helende werking van klank en resonantie? Bij de eerste afspraak krijg je een
kennismakingskorting. Neem gerust contact op voor meer info en/of het maken van een afspraak:
welkom@yluma.nl of 026-4421321. Of kijk op de website: www.yluma.nl/klankhealing.
Hartelijk welkom! Elke Wong Lun Hing

Mantelzorgcafé ‘t Prieel
Innoforte, ouderenzorgorganisatie voor Rozendaal en Velp, en het Meldpunt Vrijwillige
Thuiszorg, nodigen alle mantelzorgers in Rozendaal en Velp een aantal keer per jaar uit voor het
mantelzorgcafé. Het mantelzorgcafé is een ontmoetingsavond voor en van mensen die de zorg
hebben voor iemand met een chronische ziekte/ aandoening. Op deze avond kunnen zij
informatie krijgen en ervaringen en emoties uitwisselen met elkaar. Plaats:
Graaf Ottostraat 30-D, 6882 DX Velp
Om te weten hoeveel bezoekers we kunnen verwachten, zouden wij het fijn vinden als u zich wilt
aanmelden. Dit kan bij Meldpunt Vrijwillige Thuishulp. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0263707070 van maandag t/m vrijdag van 9.30 – 11.30 of via email info@mvtrheden.nl of bij ’t
Prieel 06-83697204 maandag, woensdag en donderdag van 9.30 – 16.30 of via email
dagbehandeling@innoforte.info.
De data in 2019 zijn:
Donderdag 31 januari 2019, 19.30 uur tot 21.30 uur, thema Bewegen en Dementie, gastspreker
Muriël de Hoop, activiteitenbegeleider en bewegingsagoog Innoforte/ParaGo
28 maart, thema Erfrecht, bewindvoering en mentorschap, gastspreker Natascha Dröge van
Dröge notariaat/ Estate planning
23 mei
12 september
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