Rozendaal, 21 februari 2020
Uitgave 2020-04
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS
Het schoolplein van IKC Dorpsschool wordt groener en uitdagender
Tijdens de afgelopen raadsvergadering (11 februari jl.) stond de herinrichting van het schoolplein
en het terrein eromheen van IKC Dorpsschool op de agenda.
Aanleiding hiervoor is dat bij de gemeente en de school meerdere signalen binnen kwamen dat
het schoolplein en -terrein niet groen en uitdagend genoeg was. Deze signalen bereikten ons
zowel via de leerkrachten als ouders van leerlingen en omwonenden van de school.
Een werkgroep, bestaande uit leraren, ouders, omwonenden en een ambtenaar van de gemeente,
is onder leiding van een externe procesbegeleider aan de slag gegaan om een herinrichtingsplan
op te stellen. Naast de wens van het ‘vergroenen’ en uitdagender maken is tevens meegenomen
dat geprobeerd diende te worden de geluidsoverlast, die een aantal omwonenden ervaren, te
verminderen.
Een intensief traject volgde waarin zeer constructief is samengewerkt door alle deelnemers van
de werkgroep. Heel graag dank ik alle werkgroep leden voor hun inzet. Dankzij hun
inspanningen is het herinrichtingsplan heel vlot opgesteld en voldoet het aan de wensen van de
verschillende doelgroepen. Tijdens een klankbordavond waarin een bredere groep betrokkenen
genodigd waren bleek dat veel betrokkenen tevreden zijn over de plannen. Een aantal
omwonenden kan zich niet vinden in dit plan omdat zij van mening zijn dat het de geluidsoverlast
niet voldoende vermindert. Met hen zijn wij nog in gesprek.
Maar wat is dan het plan?
Het idee achter dit plan is dat het intensieve spelen wordt verplaatst naar achter de school.
Daartoe komt op het dak van de gymzaal kunstgras. Niet een officieel Panna Court (omwonenden
van de school zijn bang voor de aanzuigende werking van een Panna Court), maar een trapveldje
zonder vaste goals en alleen een haag of hekje om ballen van het dak richting Bremlaan tegen te
houden. Wij gaan er vanuit dat het kunstgras geluiddempend zal werken. Met dit trapveldje
voldoen we aan de wens van de jongerenraad, die hier expliciet om hebben gevraagd.
De pingpongtafel blijft staan, in die buurt komen tegelstickers voor bijvoorbeeld het spel Twister.
De basketbalpaal wordt weggehaald, daarvoor in de plaats komt een duikelrek. Ook komt er een
grote ’nest’-schommel. Het stuk schoolplein richting de Kapellenberglaan aan de noordkant
wordt duidelijker begrensd met een haag.
Er komen doeken en extra bomen zodat in de zomer meer schaduw op het plein wordt gecreëerd.
Ook worden naast het schoolplein boomstammen en keien neergelegd zodat er meer zitplekken
zijn voor de kinderen.
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Aan de zuidzijde van de gymzaal (dus richting de Bremlaan) wordt een ontdektuin aangelegd.
Deze is alleen voor de kinderen toegankelijk met een leerkracht en blijft tijdens het reguliere
speelkwartier dan ook gesloten. Deze ontdektuin is een educatieve ruimte en biedt mogelijkheden
tot een moestuin, maar er is bijvoorbeeld ook een insectenhotel.
Rondom het schoolplein wordt meer groen in de vorm van struiken en bomen aangeplant.
Kortom, volgens mij is het een mooi plan en daar waren de fracties van Rosendael ’74 en PAK
Rozendaal het mee eens. Zij stemden voor het krediet dat benodigd is voor deze herinrichting.
BGR kon zich niet vinden in het raadsvoorstel en stemde tegen.
Bij een strikte interpretatie van het bestemmingsplan is het schoolplein nu alleen toegankelijk
tijdens schooltijden. Het is echter altijd het idee van de gemeenteraad en het college geweest dat
het schoolplein (inclusief trapveldje) ook na schooltijd en in het weekend beschikbaar is voor
kinderen. Aangezien we een fors bedrag investeren in dit herinrichtingsplan hebben we in het
raadsvoorstel voorgesteld om een afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan in gang te
zetten. Deze afwijkingsprocedure, zodat de toegankelijkheid wordt verruimd naar dagelijks tot 19
uur, zullen wij nu dus opstarten.
De voorbereidingen voor de benodigde aanpassingen en aanplant conform herinrichtingsplan zijn
in volle gang. Op korte termijn zal het schoolplein inclusief omgeving groener en uitdagender
zijn!
Met vriendelijke groet,
Marieke Albricht
Wethouder gemeente Rozendaal
Gemeentelijke berichten:

In Rozendaal zit veel energie
De acties om Rozendaalse woningen meer duurzaam te maken krijgen veel positieve respons.
Niet alleen het (particuliere) Rozendaalse initiatief voor de Zonneroos is een succes, ook voor de
gemeentelijke maatregelen bestaat veel belangstelling.
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Subsidie
De Subsidieregeling Energietransitie bestaande
woningen Rozendaal heeft al 26 aanvragen
opgeleverd. Met deze subsidieregeling kunnen
Rozendaalse woningeigenaren maximaal €
1000 subsidie krijgen voor zonnepanelen,
isolatie en andere duurzame maatregelen. De
subsidieregeling loopt in beginsel tot en met 31
december 2020. In de tweede helft van 2020
vindt een evaluatie plaats en wordt bezien of de
looptijd wordt verlengd.

Expo in Torckschool ook in maart geopend
De tijdelijke expo is eveneens een succes. In de
eerste twee weken dat de tentoonstelling is
geopend, trok deze expositie in de Torckschool
67 bezoekers. Vanwege dit succes is besloten
de tentoonstelling in ieder geval in de maand
maart nog voort te zetten. Elke
woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag is de
expositie gratis toegankelijk. De openingstijden
zijn in de ochtend van 10.00 – 12.00 uur (niet
op woensdag) en de middagen van 14.00 –
16.00 uur.
Bij de expositie kunt u ook uw emailadres
achterlaten, zodat de werkgroep Duurzaam
Rozendaal u kan informeren over de
ontwikkelingen in onze gemeente op het terrein
van energiebesparing en duurzaamheid. Daarbij
geven we u graag, zo lang de voorraad strekt,
een LED-lamp mee ter stimulering van de
energiebesparing in huis

Winst uit je woning
Ook de collectieve inkoopactie Winst uit je
Woning is een succes. De informatieavond van
6 februari in het Rhedens trok zo’n 50
bezoekers. De respons op de uitnodigingsbrief
is op dit moment 13%. Daarmee scoren we
beter dan bij vergelijkbare inkoopacties in
andere gemeenten. Inmiddels hebben zich 78
woningeigenaren gemeld die een offerte
hebben aangevraagd voor in totaal 126
maatregelen. Het merendeel betreft offertes voor zonnepanelen (72), maar er is ook
belangstelling voor spouwisolatie (16), vloerisolatie (18) en glas (20). Daarnaast hebben 18
woningeigenaren een advies aan huis aangevraagd. U kunt zich tot en met 31 maart a.s.
aanmelden voor deze collectieve inkoopactie via winstuitjewoning.nl.

Energiecoach
Energiecoach Bart Poel krijgt veel vragen van mede-inwoners. Hij heeft inmiddels 15
Rozendalers op weg geholpen. Wilt u ook dat hij met u meekijkt welke energiemaatregelen het
beste bij uw huis passen? Mail dan naar energiecoach@rozendaal.nl en Bart neemt contact met u
op.
Monumenten
Voor eigenaren van monumentale panden (rijks- en gemeentelijke monumenten, maar ook
historische panden die deze status niet hebben), organiseert het Gelders Genootschap in
samenwerking met onze gemeente op donderdag 5 maart van 19.00 tot 21.00 uur een
inloopavond in het gemeentehuis. Tijdens deze avond staan de mogelijkheden van
verduurzaming in monumentale panden centraal.
De bovengenoemde tussenstand maakt duidelijk dat er in veel huizen wordt nagedacht over het
verduurzamen. Kortom, er zit veel energie in ons dorp!
Anton Logemann
Wethouder Energietransitie
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75 jaar vrijheid
In augustus 2019 is het jubileumjaar ’75 jaar vrijheid’ gestart.
Een jaar waarin in ons hele land aandacht is voor herdenken en
vieren, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. In
onze regio was in september vorig jaar veel aandacht voor de
herdenking van de operatie Market Garden. In januari is
stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Ook de komende
maanden staan we stil bij bevrijding, vrijheid en vrede. Ook in Rozendaal. En daar hebben we u
voor nodig!
Vertel ons uw verhaal
We zijn op zoek naar úw verhaal, uw herinnering over vrede en vrijheid.
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,
of uw grootouders altijd hoorde vertellen. Het kan een Rozendaals verhaal zijn, maar dat hoeft
niet. We zijn op zoek naar levendige herinneringen over hoe het is om te leven in oorlogstijd. Om
kind te zijn onder de Duitse bezetter. 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,
het verhaal van of over een veteraan die als militair in een conflictgebied gewerkt heeft… noemt
u het maar. Het is uw verhaal.
Waar we uw verhalen voor nodig hebben?
We willen ze delen. Want alleen door verhalen te delen, houden we de herinnering aan vrijheid
en onvrijheid levend. Alleen door herinneringen een plaats te geven in het hier en nu houden we
vast hoe kostbaar en hoe broos vrede en vrijheid zijn. Hoe we uw verhalen precies willen delen,
houden we nog even voor ons. Maar u mag er zeker van zijn dat we respectvol omgaan met uw
herinneringen en de herinneringen van uw familie of naasten. Vanzelfsprekend treden we tijdig in
contact met de auteurs van de verhalen om toestemming te vragen voor de wijze waarop we de
verhalen gaan gebruiken.
U mag uw herinnering vormvrij naar ons toesturen: als tekst, als tekening, als gedicht, als foto…
Mocht u een tekst aanleveren, houdt u dan a.j.b. maximaal 1 A4 (500 woorden) als richtlijn in uw
hoofd. Korter mag ook – een herinnering kan immers niet meer zijn dan één beeld, één moment.
U kunt uw bijdrage e-mailen aan secretariaat@rozendaal.nl, of in de brievenbus van het
gemeentehuis gooien.
Reserveer de datum: 5 mei, Rozendaalse Vrijheidsmaaltijd!
Op dinsdag 5 mei organiseert de gemeente Rozendaal, samen met onder andere Amnesty
International Velp Rozendaal, een bijzondere Vrijheidsmaaltijd.
Er is plek aan tafel voor ongeveer 35 Rozendalers. U kunt erbij zijn! Eet mee, vier mee,
luister mee en praat mee over vrijheid, vrede en bevrijding.
Plaats: Kasteel Rosendael (bij mooi weer buiten).
Tijd: van 10.00 tot ca. 12.00 uur.
Meedoen: Gratis; binnenkort volgt meer informatie.
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Kinderburgemeester Annemijn bezoekt De Serre
Woensdagochtend 26 februari bezoekt kinderburgemeester Annemijn van der Wagen de
inloopochtend in De Serre van Rozendaal (Kerklaan 15), in het gezelschap van ‘de echte’
burgemeester Weststeijn.
Heeft u altijd al eens willen weten hoe dat nu is, kinderburgemeester zijn? Of wat een
kinderburgemeester nu precies doet? Waarom Annemijn kinderburgemeester wilde worden en
hoe ze dat uiteindelijk geworden is? Hoe de samenwerking is tussen kinderburgemeester en de
volwassen variant? Of bent u nieuwsgierig hoe het is om in deze tijd jong te zijn, en op te groeien
in Rozendaal? Bent u benieuwd wat de kinderen in Rozendaal bezig houdt? Annemijn vertelt er
meer over. Als het even kan beantwoordt ze al uw vragen, of deze nu gaan over de plannen die ze
dit jaar voor en met de kinderen in Rozendaal uitvoert, over de nieuwe IKC Dorpsschool of over
het wonen en leven in Rozendaal.
We zien u graag tijdens de ontmoetingsochtend in De Serre, 26 februari vanaf 10.00 uur!
Annemijn en de burgemeester zullen er om half 11 zijn.
De inloopochtend eindigt op de bekende tijd, half 1.
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.
De Genestetlaan 7

Betreft aanvraag voor het plaatsen van de dakopbouw aan de
achterzijde van de woning op dit adres.

Verleende omgevingsvergunning
Ringallee 76-78
Betreft vergunning voor het maken van een dakopbouw op de
woningen op deze adressen, verzenddatum 13 februari 2020.
De verleende vergunningen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de verzenddatum
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 zes weken na
bovengenoemde verzenddatum respectievelijk de datum van bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843662). Tevens kan een
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te
Arnhem.
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Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Steenhoek 1 te Rozendaal
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal maken bekend dat zij
een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de
herontwikkeling van het perceel de Steenhoek 1 te Rozendaal, waar in het verleden een
basisschool was gevestigd.
De beoogde activiteit, het realiseren van acht grondgebonden levensloopbestendige woningen,
staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 in de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage
1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt
overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.- beoordelingsplicht.
Uit de vormvrije m.e.r.- beoordeling die ten behoeve van de herontwikkeling is uitgevoerd, blijkt
dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een
milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden
volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.- beoordeling.
Locatie
Steenhoek 1 te Rozendaal
Terinzagelegging
De betreffende stukken liggen vanaf 24 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, gedurende de openingstijden op werkdagen van 8:30 uur
tot 12:30 uur. De betreffende stukken kunnen tevens worden geraadpleegd op de gemeentelijke
website.
Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3
van de Algemene wet bestuursrecht. Zo’n besluit is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en
beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende , los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in
zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het
kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit
is genomen, in dit geval de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan voor dit
perceel dat in voorbereiding is.
Rozendaal
Burgemeester en wethouders Rozendaal
APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
• De bewoner van de Kapellenberglaan 29 voor het kappen van een spar in de tuin van zijn
woning (verzenddatum 11 februari 2019)
• VOF Oranje-Rie voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de Oranjerie en de
theeschenkerij van kasteel Rosendael (verzenddatum 14 februari 2020).
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• Trots Events voor de jaarlijkse Trotsmarkten op het voorterrein van kasteel Rosendael
(verzenddatum 18 februari 2020).
De verleende vergunningen 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 24 maart 2020
(Kappen spar), 27 maart 2020 (Drank en Horecavergunning Oranjerie) en
31 maart 2020 (Trotsmarkten) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH
Velp (inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
• Oranjevereniging voor de jaarlijkse Koningsdagviering op maandag 27 april 2020 op het
voorterrein van kasteel Rosendael.
• Pèpe’s IJs voor de verkoop van ijs op de parkeerplaats van het Geldersch Landschap aan
de Beekhuizenseweg in het seizoen 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.

Gemeentepagina Openbare orde en veiligheid
Controles politie:
Door de politie zijn in de maand februari een tweetal controles met betrekking tot alcoholgebruik
in het verkeer gehouden aan de Schelmseweg in Rozendaal.
Het totaal van deze beide controles betrof 465 blaastesten. In geen enkel geval werd er
geconstateerd dat iemand teveel had gedronken. De politie is voornemens vaker dergelijke
controles uit te voeren. We hopen uiteraard dat het resultaat dan hetzelfde zal zijn.
Bij de tweede controle is overigens ook op snelheid gecontroleerd waarbij 8 bonnen werden
uitgedeeld.

Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 03 februari 2020 te Arnhem: mevrouw C.H.W. Witte.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.
Geboorte:
Geboren op 20 februari 2020 te Arnhem: Guus G. H. D. Nuij, zoon van de heer Nuij en mevrouw
Koning.
De gemeente Rozendaal feliciteert de ouders van harte met de geboorte van deze nieuwe
Rozendalers.
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INGEKOMEN PERSBERICHTEN

Werkzaamheden landgoed Rosendael
Op landgoed Rosendael, is op 12 februari 2020 begonnen met de kap van een perceel sparren in
de buurt van de begraafplaats Rozendaal. De zaagwerkzaamheden duren enkele dagen. De
bomen zijn aangetast door de letterzetter, een keversoort. Kenmerkend is dat de aantasting zich
uitbreidt naar de omliggende sparren. Uiteindelijk sterven de bomen. Daarom hebben we geen
andere keuze dan nu deze sparren weg te halen.
Sparren kunnen door hun harsvorming insecten weren. Maar als ze zijn verzwakt door
langdurige droogte, schade of storm, dan kan de boom door enkele kevers gekoloniseerd worden.
De gangen die de kevers onder de schors boren, veroorzaken een karakteristiek patroon waarbij
het lijkt of er een boekwerk is geschreven. Vandaar de naam letterzetter. Vorig jaar is al een deel
van het perceel gekapt dat aangetast was door de letterzetter. Van de nu nog aanwezige sparren
op het perceel is een deel dood en het andere deel is ook aangetast. Dit is te herkennen aan de
harsplekken op de boom.
Op het gedeelte waar vorig jaar fijnsparren moesten worden weggehaald, is natuurlijke
verjonging al zichtbaar. Ook onder de aangetaste bomen is de natuurlijke verjonging te zien. Op
veel plekken staan jonge zaailingen van onder andere beuk, grove den, hulst en fijnspar. Dit zal
in de toekomst zorgen voor een prachtig gevarieerd bos.
Door dit nieuwe bos goed te beheren, zorgen we ervoor dat toekomstige generaties ook kunnen
genieten van een vitaal en gevarieerd bos met bomen van verschillende leeftijden.
Wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met beheerder Thies Koggel op tel. 06-13 50 40 19.

Crowdfunding de pinkenberg
Openluchttheater De Pinkenberg wordt gerenoveerd. Een deel is al afgerond en nu is de renovatie
toe aan de 2de fase. In deze fase worden de tribune en het podium aangepakt. Om dit alles te
financieren heeft de gemeente middelen beschikbaar gesteld en zijn fondsen
aangeschreven.Cultuurbedrijf RIQQ, als programmeur en exploitant van het theater, heeft het op
zich genomen om middelen die te maken hebben met de beleving van het theater te verwerven.
Belangrijk onderdeel hiervan zijn de duurzame bankjes van gerecycled kunststof die op de
vernieuwde tribune geplaatst worden. Cultuurbedrijf RIQQ roept de hulp in van ondernemers en
particulieren om de financiering hiervan rond te krijgen.
Voor 500€ koop je een bankje (4 zitplaatsen). Op de rugleuning van het bankje wordt je
logo/naam vermeld. Bij de bar komt een bord waarop alle namen van de ‘crowd’ worden
vermeld. 10 jaar lang word je, 1 x per jaar, uitgenodigd om gratis vanaf je ‘eigen bankje’(4
personen) te genieten van onze Vriendenvoorstelling. Bij aankoop van 5 bankjes krijg je de 6e
cadeau! Bij verkoop van 70 bankjes is de crowdfunding geslaagd. Indien de renovatie geen
doorgang kan vinden storten wij het bedrag terug op je rekening.
Natuurlijk is het fijn om gratis van voorstellingen te kunnen genieten maar dat je bijdraagt aan
een heerlijk cultureel klimaat in de gemeente Rheden geeft misschien nog wel meer voldoening!
Meer informatie of meedoen?
Koen van der Mark
koen@cultuurbedrijfriqq.nl / 06-81730771

21 februari 2020

8

Gitaarles?
Heb je altijd al gitaar willen leren spelen, maar nooit de stap gezet om het uit te proberen? Klassiek
geschoold gitariste ElkeWong Lun Hing biedt een gratis proefles aan om kennis te maken met haar
werkwijze.
De gitaarmuziek omvat vele muziekstijlen, van muziek uit de pruikentijd, minder bekende klassieke en
romantische gitaarmuziek, tot vurige Spaanse flamenco, zuid Amerikaanse ritmes en het
begeleiden van pop en luisterliedjes. Jouw smaak en leerstijl zijn in Elke's lessen het vertrekpunt van de
wekelijkse of tweewekelijkse individuele lessen. Uitgangspunt is dat je het meeste leert door "het lukt!"
ervaringen en zo vertrouwen opbouwt voor volgende stappen. Al spelend leer je noten lezen met hulp van
bekende en onbekende melodieën, dat ene kampvuurliedje of popnummer begeleiden, en genieten van
het warme, intieme en soms vurige geluid van de gitaar.
Elke heeft zo'n30 jaarervaring met leerlingen van 5 tot 75 jaar, dus iedereen kan het leren!
Nieuwsgierig geworden? Bel dan voor meer info en kennismaking: 026- 42132 Mailen kan ook: welkom@
yluma.nl. Er is nog plaats voor een beperkt aantal leerlingen, beginnend en gevorderd. (Zie ook
www.yluma.nl/gitaarles)
Harmonische trillingen
Ga met een vochtige vinger over de rand van een wijnglas en je hoort een mooie zoemende toon.
Het geluid van Kristallen Klankschalen is een uitvergrote versie hiervan, volleren dieper resonerend
waarmee de klank alles in jou op een zachte en liefdevolle manier tot trillen brengt. Na een klankbad of
klankhealing voel je je dan ook diep ontspannen en meer aanwezig in je lichaam.
Naast klanken gebruik ik ook andere vormen van healing in mijn sessies, allen vanuit de visie dat alles
trilling/energie is en dus ook met helende energie weer in evenwicht en in bewustzijn gebracht kan
worden. Welke vorm we gebruiken ontstaat in afstemming op jou en jouw vraag.
Voor meer informatie zie: www.yluma.nl en bel gerust voor een telefonische kennismaking (ma t/m vrij)
026-4421321. Mailen kan ook: welkom@ yluma.nl.

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 6 maart 2020. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 4 maart 2020 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.
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