Rozendaal, 13 september 2019
Uitgave 2019-15
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Werken aan een veilige gemeente
In de gemeenteraadsvergadering van 10 september stond onder meer de evaluatie van het
‘Inbraakpreventieplan’ op de agenda. Net als vorig jaar stelt deze evaluatie de gemeenteraad in de
gelegenheid om kennis te nemen van de veiligheidscijfers en de resultaten van de maatregelen die
we in de gemeente nemen om specifiek woninginbraken tegen te gaan. Ik vertel u bij deze graag
wat meer over deze cijfers. Die gaan niet alleen over woninginbraken, maar ook over andere
incidenten en criminele activiteiten in onze gemeente. De cijfers laten een rustig beeld zien. Het
gaat goed in vergelijking met eerdere jaren en in vergelijking met regiogemeenten. Ik wil
daarmee op geen enkele manier lichtzinnig klinken over uw veiligheid: iedere inbraak, diefstal,
mishandeling of overlastmelding is er één teveel. Maar ik ben wel trots op de manier waarop
politie, brandweer, gemeente en u als inwoner samen werken om ervoor te zorgen dat onze
gemeente veilig blijft.
Veiligheidscijfers
Eerst wat feiten en cijfers. Onderstaande overzicht is niet compleet, maar geeft de belangrijkste
onderwerpen en ontwikkelingen aan. Veel andere feiten zoals mishandeling, huiselijk geweld,
(buren)ruzies, verwarde personen, vernielingen, diefstal en (online) oplichting komen – gelukkig
maar – slechts één of enkele keren in de lijstjes van de politie voor.
Inbraken
Er is tot nu toe in 2019 twee maal sprake van een woninginbraak. Er is eenmaal (tevergeefs)
geprobeerd in een bedrijfsgebouw in te breken. In 2018 waren er acht huishoudens slachtoffer
van een woninginbraak of poging daartoe. In vergelijking met de periode 2010-2018 liggen de
cijfers voor 2019 dus tot nu toe onder het gemiddelde. Het is wel goed om te realiseren dat het
riskant is om conclusies te trekken op basis van de kleine getallen die nu eenmaal aan een
gemeente als Rozendaal verbonden zijn. Toch lijkt het erop dat de genomen maatregelen en de
samenwerking tussen inwoners en de politie in de afgelopen jaren effect hebben gehad.
Verkeer
In onze gemeente hebben de eerste acht maanden van dit jaar zes aanrijdingen zonder letsel
plaatsgevonden en vier aanrijdingen waarbij wel sprake was van letsel. Drie maal moest de
politie optreden voor rijden onder invloed.
Overlast en overige zaken
De meeste soorten overlastmeldingen namen af ten opzichte van vorig jaar. Het aantal gemelde
‘verdachte situaties’ nam toe. Dit betekent dat – met name door de WhatsApp groepen – er goed
wordt opgelet in de eigen buurt. Vaak blijkt het achteraf weliswaar iets onschuldigs te zijn, maar
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de politie is blij met dat soort meldingen. Soms levert het wel degelijk iets op, of wordt juist
voorkomen dat er een strafbaar feit wordt gepleegd. Vermeldenswaardig nog is het succesvolle
optreden van de politie in een geval van stroperij.
Maatregelen tegen woninginbraak
Even terug naar het onderwerp woninginbraken. Wat doen we dan om – samen met u –
woninginbraken zo veel mogelijk te voorkomen? We zetten sterk in op het geven van de goede
informatie en tips. Denk aan anti-inbraak tips in In de Roos, maar ook aandacht voor het thema
inbraken tijdens de Buurt aan Tafel-bijeenkomsten.
We stimuleren uw deelname aan Burgernet en de WhatsApp groepen. Dat gaat heel goed: met
een deelnemerspercentage van bijna 22% aan Burgernet is Rozendaal nog altijd koploper in de
politieregio Oost-Nederland. Het WhatsAppnetwerk in Rozendaal heeft een hoge
participatiegraad. Halverwege 2018 waren 492 inwoners op dit netwerk aangesloten. Een prima
score op de 659 huishoudens die onze gemeente rijk is. Daar ben ik blij mee! Als u nog niet
meedoet: dat kan altijd nog.
In samenwerking met de gemeenten Rheden en Doesburg kunt u sinds 2014 gebruik maken van
onze ‘preventieadviseur’. De heer Ton Pols (onze oude wijkagent) komt op aanvraag bij u thuis
om u van een pasklaar advies over de beveiliging van uw woning te voorzien. Inmiddels heeft hij
bijna 80 adressen in Rozendaal bezocht. Sinds 2017 neemt het aantal aanvragen wel af. Wellicht
zijn de meeste woningen in Rozendaal inmiddels goed beveiligd. Maar de mogelijkheid houden
we in de lucht, ook in 2020.
Tot slot wil ik het project ‘Camera in Beeld’ niet onbenoemd laten. Begin 2015 is de politie in
samenwerking met de gemeente gestart met het inventariseren van particuliere
beveiligingscamera’s in de gemeente. Als er een misdrijf is gepleegd kunnen die camera’s
mogelijk helpen bij het opsporen van de daders of het oplossen van het misdrijf. Inmiddels zijn er
18 particuliere camera’s aangemeld bij de politie. Verhoudingsgewijs is dat in de regio een hoog
percentage. In de praktijk is één van de camera’s al een keer gebruikt om een zaak op te lossen.
Ik vermoed dat er nog een flink aantal particuliere camera’s niet zijn aangemeld. Als u interesse
heeft: meld uw beveiligingscamera aan bij Camera in Beeld via http://www.politie.nl/cib.
Want alleen samen houden we Rozendaal veilig.
Ester Weststeijn
Burgemeester
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Er zijn geen vergunningen verleend
13 september 2019

2

APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
Er zijn geen vergunningen verleend.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
 SC Veluwezoom voor de jaarlijkse Carnavalsvieringen in het clubhuis op sportpark De
Pinkenberg.
Deze aanvraag 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.

Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Op 6 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal de Nadere
regels en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vastgesteld.
Toelichting
In zijn vergaderingen van respectievelijk 26 maart en 21 mei 2019 heeft onze gemeenteraad
nieuwe verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp vastgesteld. In deze
verordeningen wordt op een aantal plaatsen verwezen naar “nadere regels”. In nadere regels
wordt een verordening verder uitgewerkt en met het vaststellen van nieuwe verordeningen
moesten ook de nadere regels worden aangepast.
Hetzelfde gold voor de beleidsregels. In beleidsregels wordt zoveel mogelijk in begrijpelijke taal
uitgelegd wat een verordening in de praktijk inhoudt: hoe zij moet worden uitgelegd en
uitgevoerd.
Door de nadere regels en beleidsregels krijgen inwoners inzicht in de wijze waarop het college
uitvoering geeft aan de verordeningen. Daarnaast dragen zij bij aan een eenduidige werkwijze
binnen de Toegang, met andere woorden: van de uitvoerende medewerkers.
Zij bieden dus zowel de inwoners als de consulenten duidelijkheid over de wijze waarop vragen
voor hulp en ondersteuning m.b.t. de Wmo en Jeugdwet behandeld worden.
De Nadere regels en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente
Rozendaal zijn in werking getreden op 15 augustus, de dag na bekendmaking.
Bekendmaking
De bekendmaking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente
Rozendaal 2019 heeft plaatsgevonden in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal nummer
2019- 200930 d.d. 14 augustus 2019, te raadplegen via www.overheid.nl .
De Nadere regels worden ook op onze website https://www.rozendaal.nl geplaatst.
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De bekendmaking van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente
Rozendaal 2019 heeft plaatsgevonden in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal nummer
2019- 200884 d.d. 14 augustus 2019, te raadplegen via www.overheid.nl .
De Beleidsregels worden ook op onze website https://www.rozendaal.nl geplaatst.
Ter inzage legging
De Nadere regels en Beleidsregels liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op
het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van de betreffende
stukken. Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of e: m.jansma@rozendaal.nl.

Veilig Thuis
In de vorige In de Roos staat op pagina 5 hoe het Sociaal Meldpunt te bereiken is en daarbij lijkt
het dat ook Veilig Thuis slechts bereikbaar is tijdens werkdagen van 8.30-11.00.
Dat is onjuist. Zie de onderstaande tekst:
Voor vragen over kindermishandeling en huiselijk geweld!
Wilt u advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart
luchten.
U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert.
Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies.
Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is.
Als u wilt, kunt u anoniem blijven. Bel 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

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 september 2019. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 25 september 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Muzikaal weekend 14 / 15 september met de Rosendaalsche Kapel
Op zaterdag 14 september verzorgt de Rosendaalsche Kapel live muziek bij de onthulling van
een beeldje van Audrey Hepburn. Vanaf 13.30 zal de KRK musiceren bij de voormalige villa
Beukenhof aan de Rozendaalselaan 32 te Velp. Om 14:00 uur vindt de daadwerkelijke onthulling
plaats in de bloementuin door Audrey’s zoon Luca Dotti. Ook zijn originele legervoertuigen uit
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1945 van ‘de Bevrijders van Velp’ en de antieke brandweerauto uit Velp aanwezig voor een
historisch decor.
Op zondag 15 september geeft ons jazzorkest een lunchconcert vanaf 12.00 bij de muziekkoepel
naast de Hunting Lodge in Rozendaal. In het kader van de Open Monumentendag 2019 is de
muziekkoepel het decor voor een swingende middag. Op deze historische plek werd al in de 19e
eeuw muziek gemaakt, bij het bekende hotel Krayestein, later hotel Rosendael. Op deze “plek
van plezier”, het thema van dit jaar, speelde de Rosendaalsche Kapel ook toen al. We hopen u te
zien op een van deze optredens!

Plekken van plezier: thema Open monumentenweekend 14 en 15 september
Ieder jaar tijdens het tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag vele
monumenten hun deuren voor het publiek. Ook dit jaar stellen enkele eigenaren in Rozendaal hun
huis en/of tuin open. Dit jaar is het thema "Plekken van plezier": naar welke monumentale
plekken gingen en gaan mensen voor plezier en ontspanning?
In Rozendaal zijn geopend:
Het kasteel met rozentuin en Oranjerie (N.B. kasteel tegen gereduceerde prijs); Muziekkoepel bij
The Hunting Lodge; Torckschool; de tuin Rozenhof, Rosendaalselaan 26; Pluktuin naast
Rosendaalselaan 7. De tuin van Rosendaalselaan 7 is door recente waterschade helaas niet te
bezichtigen.
De Herenkerk, Kerklaan 15, is een plek van plezier als je denkt aan de wekelijkse vieringen,
huwelijkssluitingen e.d. Tijdens dit Open monumentenweekend ligt de nadruk echter op de
monumentale pastorietuin. Deze is jaarlijks het decor van de zomerfair en wordt verhuurd voor
feesten en partijen. Door de extreme droogte en warmte van de afgelopen twee zomers heeft de
tuin helaas schade opgelopen. Kerk en tuin zijn geopend op zondag 15 september tussen 13.00 en
17.00 uur. In de tuin bieden we u graag een versnapering aan.
Kijk naar het volledige programma op http://www.openmonumentendag.nl/rozendaal.

Themarondleiding “Oorlogstijd” op kasteel Rosendael
Op zondag 15 september organiseert kasteel Rosendael de themarondleiding “Oorlogstijd” om
13.30 en 15.30 uur. Kaarten zijn uitsluitend online te boeken via www.glk.nl/rosendael.
Tijdens de themarondleiding “Oorlogstijd” krijgt u een kijkje in ruimtes in het kasteel die
normaal gesloten zijn voor publiek waarbij de herinneringen aan de oorlog op Rosendael wel erg
dichtbij komen.
Datum en tijd: zondag 15 september, 13.30 en 15.30 uur.
Entree, inclusief kasteel en parkbezoek: volwassenen € 12,50 en kinderen 4 t/m 18 jaar
€ 8,25. Donateurs GLK en Museumkaarthouders € 3,00.
Reserveren is noodzakelijk: via het online ticketverkoop op de website www.glk.nl/rosendael

Open Monumentendag op kasteel Biljoen en Overhagen
Op zaterdag 14 september opent kasteel Biljoen van 10.00 tot 17.00 uur haar deuren. De stallen
in het koetshuis en een gedeelte van het kasteel zijn gratis te bezichtigen. Vanuit de gangen en de
hal kun je een aantal van de kamers inkijken. Medewerkers van Geldersch Landschap &
Kasteelen zijn op diverse plekken aanwezig om toelichting te geven. De laatste toegang om 16.00
uur. Om de 20 minuten kan een groep van maximaal 25 personen het kasteel in. Om dit in goede
banen te leiden worden tijdtickets uitgegeven. Deze zijn op de dag zelf vanaf 9.30 uur
verkrijgbaar in het koetshuis bij het kasteel. Daarnaast zijn er doorlopend rondleidingen met de
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boswachter over het landgoed. Wees er op tijd bij, want op = op. Vooraf reserveren is niet
mogelijk. Adres: Biljoen 1 in Velp (Gld). Kom je met de auto? Parkeer deze bij station Velp.
Tussen 10.00 en 17.00 kun je ook een kijkje nemen bij voormalig kwekerij Overhagen. Adres:
Biljoen 6 in Velp (Gld) Meer info over de opengestelde gebouwen en terreinen van Geldersch
Landschap en Kasteelen tijdens open monumentendag op www.glk.nl/openmonumentendag.

Medicatiearme- of zelfs medicatievrije kwaliteit van leven met Diabetes Type
2!
Informatiebijeenkomst van Diavantis Gelre over alle facetten van Diabetes Type 2 op maandag
23 september van 19.00 tot 21.30 uur. Locatie: Kookstudio Velperbroeck, Markweg 11 Velp.
Gratis entree. Aanmelden bij Klaas Dijkstra 06 53 25 56 38.
Diavantis start in Gelderland begeleiding voor beklijvend herstel van mensen met Diabetes Type
2. Je bent in de bloei en de kracht van je leven. Maar dan word je van het ene op het andere
moment geconfronteerd met Diabetes Type 2 (suikerziekte). Je lichaam stopt met volwaardig
functioneren en confronteert jou op een onaangename manier met deze realiteit.
Diavantis maakt gebruik van de modernste meetapparatuur, E-Health en E-Learning
technologieën om gestelde doelen inzichtelijk te kunnen bereiken via onze cyclus eten, zweten,
meten en weten
Diavantis is drie jaar geleden in Friesland van start gegaan. Coaches begeleiden de daar
ingeschreven deelnemers
Deelnemers aan het Diavantis-programma bezoeken tweemaal per maand de Diavantis Clinics.
Hier worden kennis en ervaringen gedeeld. Ook samen koken met de juiste ingrediënten is hier
een onderdeel van. En met de personal coaching tweemaal per maand completeert Diavantis haar
programma. www.diavantis.nl
Wilt u meer weten over dit programma? Kijk dan op: www.diavantis.nl
Of benader onze gastheer van Diavantis in Gelderland, Klaas Dijkstra, via tel.nr. 06 53 25 56 38
en kcd@diavantis.nl

De invloed van mantelzorg op je relatie
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.
Speciaal voor mantelzorgers wonend in de gemeente Rheden en Rozendaal organiseert MVT,
loket voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp, een mantelzorgcafé op maandag 30 september van
13.30-16.30 uur in Bezoekerscentrum de Veluwezoom, Heuvenseweg 5a te Rheden.
Je kunt hier ervaringen en emoties delen, maar ook informatie krijgen die van belang kan zijn bij
je taak als mantelzorger.
Het thema is deze keer mantelzorg en relatie. Door mantelzorg kan je relatie veranderen. Je kunt
niet meer altijd samen leuke dingen doen bijvoorbeeld. Of je voelt je meer verzorger dan
echtgenoot … onbevangenheid en zelfvertrouwen is niet meer vanzelfsprekend. Hoe ga je
daarmee om? Acceptatie van de situatie, dankbaarheid, verwachtingen, soms kiezen voor jezelf
als mantelzorger en steun vragen. Het zijn allemaal onderwerpen die een rol kunnen gaan spelen
als je intensief zorgt voor een naaste. Een deskundige op het gebied van dit thema zal de middag
leiden.
Na afloop van het thema is er gelegenheid om na te praten in de gezellige Brasserie onder het
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genot van een drankje en een hapje. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met 25 september
bij MVT 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.
Gemeentelijk Schaakkampioenschap voor alle leeftijden op zaterdag 5 oktober in
Theothorne
Elke schakende inwoner van Rheden en Rozendaal nodigen wij uit om op zaterdag 5 oktober in
Theothorne mee te strijden voor de gemeentelijke titel Schaakkampioen of Jeugdkampioen van
de gemeente Rheden/Rozendaal.Het toernooi wordt voor de 69ste keer gehouden en is een
gezellig en ook een serieus toernooi voor iedereen die kan schaken. Zowel voor clubschakers als
voor thuisschakers, schoolschakers, jeugdschakers en computerschakers! Dit jaar heeft de
Schaakvereniging Theothorne het organisatiestokje van de Velpse Schaakvereniging
overgenomen. Het toernooi vindt plaats in Zalencentrum Theothorne, Callunaplein 77 in Dieren.
Er worden zes versnelde schaakpartijen (rapid) gespeeld. Met dank aan de Gemeente Rheden
kunt u gratis aan het toernooi deelnemen.
Inlichtingen en inschrijving bij Henk Limbeek, wedstrijdleider SV Theothorne, telefoon 06
22308667. Of stuur een mail naar contact@svtheothorne.nl met vermelding van uw leeftijd en,
als u daarover beschikt, uw KNSB rating. Aanmelden kan eventueel ook vooraf aan de zaal om
9.30 uur.

Dag van de Ouderen op dinsdag 1 oktober
Dit jaar wordt op dinsdag 1 oktober a.s. in Velp de Dag van de Ouderen gehouden in de KapelAula van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Ingang: Larensteinselaan 26a in Velp.
De officiële opening wordt gedaan door de burgemeester van de gemeente Rheden, de heer Carol
van Eert. Daarna zal Annegreet van Bergen haar verhaal houden over het thema: “Het goede
leven.”
Drie jaar geleden hield zij op de Dag van de Ouderen een zeer gewaardeerde lezing over haar
boek: “De gouden jaren.” Nu zal zij vertellen over haar nieuwe boek: “Het goede leven, Hoe
Nederland in een halve eeuw steeds welvarender werd”.
De Dag voor de Ouderen is bedoeld voor alle senioren vanaf 55 jaar in de gemeenten Rheden en
Rozendaal en wordt u aangeboden door Stichting STOER. Inloop vanaf 10.00 uur en we
beginnen om 10.30 uur. U krijgt tot slot weer een lunch aangeboden. Verwen u zelf met dit gratis
dagje uit. Voor meer informatie: mevrouw Hilda Boersma, tel. 026-3611975 ( maandag tot en met
donderdag tijdens kantooruren).

Mededeling van de Stichting Vrienden van de kerk te Rozendaal.
De Brochure 2019-2020 van de Vrienden van de kerk te Rozendaal met het jaarprogramma en de
toelichting daarop is verschenen. Hierbij het verkorte jaarprogramma. Wie de volledige brochure
per mail wil ontvangen kan een mail sturen naar: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl.
Er komen vijf concerten van zeer hoog muzikaal niveau in de Kerk van Rozendaal op
zondagmiddag om 15.30 uur, na afloop ‘meet and greet’ waarbij een drankje krijgt aangeboden.
De entree voor de concerten is € 13.- p.p. voor Vrienden 10.- Gelrepas- en studentenkaarthouders
€ 5.= en kinderen onder 10 jaar mogen gratis naar binnen.
We beginnen op met 6 okt. 2019, Shura Lipovsky: zang, viool en piano. Op 24 nov. 2019, Onder
de appelboom, Ossia Musica: klarinet, piano en verteller. En op 9 febr. 2020; het Reinecke trio:
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klarinet, hoorn en piano en Marianne Ratajski en Bas Baanders: piano en cello. Dan volgt op 22
mrt. 2020 Trio Carmo: met gitaar, fluit en zang. Tot slot de 10e mei 2020: het Ensemble Cantico
d’Archi spelend op viool, altviool, cello en piano
Ook houden we vijf avonden Filosofische Kring n de Serre van de kerk van Rozendaal op
maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Het thema is: Rechtsstaat, rechtspraak en internationale
rechtsaspecten. De kosten voor de gehele cyclus bedragen € 55.-, te voldoen op op IBAN: NL90
INGB 0688 0860 39 t.n.v. VKR te Rozendaal, onder vermelding van “Filosofische Kring 2016”.
Indien u één of enkele inleidingen wilt bijwonen, kunt u op de avond zelf tegen contante betaling
van € 13,- toegang krijgen
De cyclus vangt aan op 7 okt. 2019 met Dr Geert Corstens oud president van de Hoge Raad der
Nederlanden over de Rechtstaat en de vrijheidsgedachte.
Dan volgt 21 okt. 2019 Prof. Dr Ton Derksen met als titel: Onschuldig vast!
Op 4 nov. 2019 is beurt aan Dr Naomi van Steenbergen die zal spreken over Mensenrechten, een
filosofisch perspectief.
De 18e nov. 2019 komt Pol van de Wiel MA aan de beurt: Populisme en de rechtsstaat
En als afsluiting op 2 dec. 2019 komt Mr Dr Lonneke Peperkamp die spreekt over Het
oorlogsrecht en mensenrechten.

Aeres is de nieuwe sponsor van de KidsRun Posbankloop
De KidsRun van de Posbankloop heet vanaf nu Aeres KidsRun. De vmbo- en mbo-school in
Velp doet net als vorig jaar zelf mee met een team van ± 30 leerlingen aan de zes kilometer.
Aeres verbindt haar naam vanaf dit jaar aan de loop voor de jongeren tussen 4 en 13 jaar. 29
september 2019 is het al weer de 25ste editie.
Nieuw dit jaar is dat er een scholencompetitie wordt gehouden bij de kidsrun. De school die zich
inschrijft met de meeste deelnemers wint deze competitie! Via www.deposbankloop.nl kan je
jezelf inschrijven, vergeet niet het vinkje aan te zetten dat je voor jouw school loopt. Als je ook je
klasgenootjes enthousiast maakt ga je samen de uitdaging aan. Geef je zo snel mogelijk op maar
in ieder geval uiterlijk 27 september 2019.
Om 11.30 uur start de 500 meter met de kleinste lopertjes tot 7 jaar, dan om 11.45 uur gaat de
1000 meter van start met de lopers tot 9 jaar en als laatste starten de lopers tot 13 jaar op de 1500
meter om 12.05 uur.
Aeres Velp komt jullie zeker aanmoedigen op de Rozendaalselaan in Velp! En loop je de 6 of de
15 km dan zwepen wij je met lekkere muziek op bij onze school aan de Beukenweg.
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