Rozendaal, 26 april 2019
Uitgave 2019-09
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Koningsdag 2019
Zaterdag 27 april vieren we weer Koningsdag! De Oranjevereniging heeft bij u huis aan huis een
mooi vormgegeven boekje bezorgd, waarin alle details van het programma beschreven zijn. Voor
de kinderen is er de zweefmolen, het springkussen, mega 4-op-een-rij, levend tafelvoetbal en, als
je iets ouder bent, een lasergame. De ‘iets-minder-jongeren’ kunnen genieten van de live muziek
van de jazzsectie van de Rosendaalsche Kapel en de DJ’s, onder het genot van een hapje en een
drankje.
Om 13.30 uur vindt de officiële opening plaats. Ik hoop velen van u te zien bij de viering van
Koningsdag op het feestterrein bij Kasteel Rosendael, liefst met zonnebril en in korte (oranje!)
mouwen, maar mocht het tenue moeten bestaan uit paraplu en regenjas, laat dat de pret niet
drukken!

4 mei herdenking
Vieren we op 27 april nog feest; precies een week later herdenken we de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties en vredesmissies nadien. De herdenking in onze
gemeente start om 19.15 uur in de kerk van Rozendaal. Rond 19.45 uur wandelen we met elkaar
in stilte naar de begraafplaats, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog acht gesneuvelde piloten
begraven zijn. Acht kinderen uit groep 7 van de Dorpsschool leggen bloemen, bij elk van de acht
graven. Voor wie hier – net als ik – nog niet zo lang woont, is de geschiedenis van deze graven
mogelijk niet bekend. Dus ik maak in de aanloop naar 4 mei graag van de gelegenheid gebruik
daar kort iets over te schrijven. Of beter gezegd, ik haal de woorden aan van de heer J.A.
Slempkes uit zijn boek ‘Rozendaals Rampentijd’ (1946). Een voor Rozendaal belangrijk boek,
dat ik van de heer Mannes Drosten, ‘Rozendaler van geboorte’, mag lenen in de aanloop naar 4
mei. De heer Slempkes, onderwijzer op de Torckschool, schrijft:
“Het Roergebied moest het toen uit de lucht al duchtig ontgelden. Engelsche vliegtuigen, met
bommen beladen, vlogen er langs de veiligste banen naar toe en keerden dikwijls over de NederVeluwe naar huis terug. Op dien terugweg werden ze dan door de Duitsche vliegers van Deelen
achtervolgd en beschoten. In November 1941 stortte zoo’n Engelsch vliegtuig in de zoogenaamde
Kouwerik, tusschen Imbosch en Terlet, brandend neer. Er lagen drie dooden in. Daar de plek
binnen de grenzen der gemeente lag, vroeg onze burgemeeser den Duitschen kommandant verlof
de dooden op de Begraafplaats van den Huize Rosendael te mogen laten ter ruste leggen. […] Op
19 Augustus 1942 geschiedde hetzelfde met een vliegtuig, neergestort in de Zwarte Bulten dicht
bij ons dorp. Hier was het aantal dooden vijf. […] De kasteelfamilie verleende bij al deze
begravingen volle medewerking door de terreinen kosteloos af te staan, en liet bij de graven der
Engelschen acht keurig uitgevoerde eikenhouten kruisen plaatsen.”
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Om 20.00 uur staan we ook dit jaar op de begraafplaats weer stil bij deze, en talloze andere,
slachtoffers van oorlogssituaties. We zijn, net als de rest van Nederland, twee minuten stil. U
bent van harte welkom.
Ester Weststeijn
Burgemeester
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.
P. van Hoornstraat 3

Betreft aanvraag voor het bouwen van een nokverhogende
dakopbouw.

Verleende omgevingsvergunning
De Genestetlaan 13
Betreft vergunning voor het aanpassen van de funderingsconstructie
voor het onderkelderen van de woning op dit adres, verzenddatum
26 april 2019.
De verleende vergunning 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 de verleende
vergunning 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.
APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
• Voor de jaarlijkse Rozendaalse Bedriegertjestrail en de Rozendaalse Veldtrail,
respectievelijk op 5 juni 2019 en 28 augustus 2019 (verzenddatum 18 april 2019).
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 deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 30 mei 2019), een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal, Postbus
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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
Er zijn geen aanvragen ontvangen.

Kennisgeving incidentele festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders heeft een kennisgeving ontvangen voor een
incidentele festiviteit in restaurant The Hunting Lodge (een muzikaal cabaret) op vrijdag 3 mei
2019 van 12.30 uur tot 19.00 uur in (op het terras van) restaurant The Hunting Lodge. Op grond
van artikel 4:3 van de Algemener plaatselijke verordening van de gemeente Rozendaal is het de
inrichting toegestaan maximaal 5 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden, waarbij de
geluidsnormen als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, niet van toepassing zijn, mits
de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteiten het
college daarvan in kennis heeft gesteld.

Jongerenraad
Op woensdag 15 mei is er weer een Jongerenraad in Rozendaal.
Jullie zijn hier weer van harte welkom!
De bijeenkomst is in het gemeentehuis en duurt van 19.00 uur tot ongeveer 20.15 uur.
Inloop vanaf 18.45 uur.
We hebben veel te bespreken, zoals: de nieuwe kinderburgemeester, het speelveldje en nieuws
van de school.
Over de kinderburgemeester: onze kinderburgemeester, Jet van Doesburg, stopt ermee, en nu
willen we op zoek naar een nieuwe. Daar gaan we het zeker over hebben. Vinden jullie het
belangrijk dat er een nieuwe kinderburgemeester komt? En zo ja, hoe gaan we deze dan vinden?
Wil je misschien zelf kinderburgemeester worden? Over dit soort vragen willen we met jullie in
gesprek.
Over het speelveldje: de gemeente vertelt hoe het verder is gegaan met het speelveldje op het dak
van de nieuwe gymzaal. Jullie hebben daar goed over meegedacht.
Natuurlijk kunnen jullie ook zelf punten inbrengen.
De bijeenkomst is bedoeld voor jongeren van 10 t/m 15 jaar.
Zij krijgen via de gemeente ook nog een persoonlijke uitnodiging.
Het is fijn als jullie je van tevoren opgeven.
Je kunt je opgeven bij mevrouw van Wely, via e: secretariaat@rozendaal.nl. Maar ook als je op
het laatste moment besluit te komen, ben je welkom. En ….. jullie mogen jullie ouders en
verzorgers meenemen!
Met vriendelijke groet,
Anton Logemann, Wethouder Jeugd
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Werkgroep Duurzaam Rozendaal
ontmoet de voorlopers van verduurzaming in onze gemeente!
Onderstaand artikeltje heeft eerder in In de Roos gestaan, maar was vanwege een niet optimale
opmaak slecht leesbaar.
We spraken met de eigenaar van de eerste ‘passief’woning in onze gemeente.
Bewoners: Bart Poel en Betsy Overmars
Adres: Baron van Pallandlaan 2
Soort woning: geschakelde bungalow, ca. 600 m3
Bouwjaar: 1963, ingrijpend verbouwd in 2017
Los van het (aard)gas
Nul-energie wat betreft gebouw en installaties
Resterend energieverbruik voor huishoudelijke apparatuur, licht, koken e.d.: ca. 1500 kWh/jaar
Bart is in zijn loopbaan als onderzoeker en adviseur betrokken geweest bij energiebesparing. Als
projectleider heeft hij in de jaren 90 een zeer energiezuinige aanpak voor een
appartementsgebouw in Amstelveen ontworpen in opdracht van het toenmalige ministerie van
VROM. Dit project was een experiment, bedoeld als piketpaaltje voor de toekomst. De resultaten
waren veelbelovend. Doorontwikkeling over vele jaren heeft de aanpak verder versimpeld en
rendabel gemaakt voor toepassing in allerlei woningtypen. Deze inzichten zijn toegepast in zijn
huidige woning. Bart vertelt dat zijn vrouw en hij vielen voor de prachtige locatie in Rozendaal
en dat de jaren 60 woning genoeg mogelijkheden bood voor verduurzaming. De eerste stap was
het beperken van de energiebehoefte door zeer goede isolatie, luchtdichting en een zeer efficiënt
ventilatiesysteem. De volgende stap was het optimaal benutten van zonne-energie. Met name
door een goed ontwerp van het gebouw: zo is het dak van de woonkamer van zijn bungalow een
meter opgetild om de (winter)zon via een glasstrook binnen te laten. Uiteraard is er ook een
zonnecollector voor tapwater en zijn er zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit, maar
alles wat je met bouwkundige maatregelen kunt bereiken, moet je niet nalaten (passieve zonneenergie).
belangrijkste toegepaste duurzaamheidsmaatregelen:
- 15 à 20 cm dikke isolatie van de gebouwschil (muren, vloeren, dak)
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drievoudige beglazing
passieve zonne-energie: benutting zoninstraling door de ramen en buffering van zonnewarmte
in de constructie
aandacht voor oververhitting: dakoverstek en zonwering. Ventilatie met koele nachtlucht
d.m.v. luiken
geen centrale verwarming (bij erg lage buitentemperatuur volstaat een simpele elektrische
bijverwarming)
gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (rendement 97%)
zonneboiler met elektrische naverwarming voor warm tapwater
zonnepanelen voor elektriciteit
gedeeltelijke afkoppeling van regenwater

ervaringen en tips:
- Het is in het eerste woonjaar een heel comfortabel huis gebleken, zowel in de winter als in de
(zeer hete) zomer
- De meerkosten van deze maatregelen ten opzichte van een ‘gangbaar’ geïsoleerd huis waren
ca. € 50.000 (incl. BTW, excl. subsidie). Deze investering heeft door de besparing op de
energiekosten een rendement van ca. 5%
- Bewaak de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden. Eis bijvoorbeeld van de installateur een
meetrapport van de mechanische ventilatie, waaruit blijkt dat de installatie goed functioneert
en goed is ingeregeld. Bij luchtdicht bouwen/renoveren is een tussentijdse
luchtdichtheidsmeting belangrijk; lekken kunnen dan nog makkelijk worden verholpen
- Op gemeentelijk niveau: de maatregelen-mix om klimaatneutraal te worden moet een balans
zijn tussen dat wat redelijkerwijs per individuele woning kan worden gerealiseerd en
maatregelen op het niveau van de energie-infrastructuur (robuuster elektriciteitsnet,
warmtelevering, etc.)
Bent u ook een voorloper? We horen graag uw ervaringen! Namens de Werkgroep:
erik.kool@kpnmail.nl.

Uitvraag Werkgroep Duurzaamheid: Zonnepanelen
Uit de enquete van afgelopen jaar is gebleken dat ongeveer 15% van de woningen in Rozendaal
over zonnepanelen beschikt. Ook weten we dat een aantal woningen geen zonnepanelen kunnen
hebben.
De werkgroep duurzaamheid werkt el enige tijd aan een plan om zonne-energie mogelijk te
maken voor en door Rozendalers. Inmiddels zijn de mogelijkheden én onmogelijkheden van
subsidies en kortingen op de (energie)-belastingen duidelijk in beeld. Daarmee weten we wat wel
en wat niet kan. Nu we over deze kennis beschikken, is het tijd om onze ideëen in een
kwantitatief perspectief te plaatsen.
In de basis is het concept als volgt:
Op de "zonnige daken" worden zonnepanelen gelegd. Het stroom overschot van deze panelen
komt ten goede aan Rozendalers die in de "schaduw" wonen. Op deze wijze kunnen we zonneenergie voor iedereen in Rozendaal toegankelijk te maken.
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Voordat we dit plan cocreet presenteren, zouden we graag van u vernemen hoe u aan dit concept
zou kunnen deelnemen.
Hierom willen we een aantal korte vragen stellen, waarvan u er waarschijnlijk maar één of twee
kunt beantwoorden. We verzoeken u dan ook om dit te doen, en de overige vragen voor u niet
van toepassing te laten zijn.
Uitgangspunten hierbij zijn dat de stroomprijs marktconform is, en dat het plaatsen van
zonnepanelen op uw dak geen investering vraagt.
De werkgroep zou graag van u vernemen wat voor u van toepassing is:
•

Als u al zonnepanelen heeft, biedt uw dak ruimte voor meer panelen?
Als u geen zonnepanelen heeft, zou u bereid zijn om zonnepanelen op uw dak te laten
leggen?

•

Als uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen, zou u de stroom van (daken van)
dorpsgenoten willen ontvangen?

•

Als u 15 jaar lang korting op uw stroomrekening krijgt, zou u bereid zijn om vooraf
éénmalig een vast bedrag te betalen?

•

Als u hiervoor van energieleverancier zou moeten wisselen, zou u bereid zijn om dit te
doen?

Uw antwoorden zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het plan en worden verder door
alleen door de werkgroep gebruikt. We verzoeken u dan ook uw antwoord gewoon per email te
sturen naar marnixscholten@gmail.com of een briefje af te geven aan de balie van het
gemeentehuis, ter attentie van de Werkgroep Duurzaamheid.
We danken u voor uw medewerking en zullen de resultaten binnenkort presenteren.

Bekendmaking verordeningen
De gemeenteraad van Rozendaal heeft in zijn vergadering van 26 maart 2019 drie nieuwe
verordeningen vastgesteld op het gebied van financiën, onder gelijktijdige intrekking van de oude
verordeningen:
1. Verordening controlecommissie 2019
Deze verordening regelt de taakomschrijving van de controlecommissie, een commissie vanuit de
raad die overleg pleegt met de accountant en fungeert als klankbord voor het college over
financiële aangelegenheden of planning en control.
2. Financiële verordening 2019
Deze verordening geeft algemene bepalingen over de planning- & controlcyclus en de daaraan
gerelateerde financieel-technische onderwerpen.
3. Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Rozendaal.
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Deze verordening geeft regels aan voor onderzoeken die door het college worden gedaan op het
gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie en/of de programma’s.
De verordeningen zijn in werking getreden op de dag na de bekendmaking in het elektronisch
gemeenteblad.
Bekendmaking
De bekendmaking van de verordeningen heeft plaatsgevonden:
1. De verordening controlecommissie in het elektronisch gemeenteblad gmb-2019-82681.
2. De financiële verordening in het elektronisch gemeenteblad gmb-2019-82791.
3. De verordening onderzoek doelmatigheid in het elektronisch gemeenteblad gmb-2019-82727.
De verordeningen zijn te raadplegen via www.overheid.nl .
De verordeningen worden ook op onze website www.rozendaal.nl geplaatst.
Ter inzage legging
De raadsvoorstellen en -besluiten met de verordeningen 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 43 679 of e: a.vanderwiel@rozendaal.nl.

Tieners uit Rozendaal en Rheden uitgenodigd voor vaccinatie meningokokken
Tieners tussen de 14 en 18 jaar uit Rozendaal en Rheden kunnen zich op 10 mei aanstaande laten
vaccineren tegen Meningokokken ACWY. Wethouder Anton Logemann vindt het belangrijk dat
zoveel mogelijk jongeren zichzelf, en daarmee ook anderen, beschermen tegen de ziekte. Hij
komt dan ook een kijkje nemen tijdens de vaccinatiesessie.
Niet alleen voor jezelf
In totaal worden een kleine 1000 tieners uit beide gemeenten uitgenodigd op 10 mei. Waarom
deze groep? Jongeren tussen 14 en 18 jaar zijn relatief vaker drager van de bacterie die
meningokokkenziekte veroorzaakt. Zij hebben meer kans om de ziekte te krijgen en de bacterie te
verspreiden. “Daarom is het zo belangrijk om deze inenting te halen”, vertelt wethouder Anton
Logemann. “Wanneer zo veel mogelijk jongeren de prik komen halen, kunnen ze de ziekte niet
overdragen. Vaccineren doe je dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor je vrienden en
vriendinnen en je familie.”
Ernstige gevolgen
Meningokokkenziekte is een ziekte die je krijgt van een bacterie, de meningokok. Van deze
bacterie bestaan meerdere typen. De typen A,B,C,W en Y zijn de bekendste. De
meningokokbacterie kan ernstige gevolgen hebben zoals hersenvliesontsteking of
bloedvergiftiging. Veel mensen overlijden aan de gevolgen. Wethouder Logemann: “Soms lijken
we te vergeten, dat de ziekten waartegen we onze kinderen inmiddels kunnen vaccineren heel
gevaarlijk zijn. Ze komen immers niet veel meer voor. Maar om dat zo te houden, moeten we ons
wel met z’n allen beschermen en inenten.”
Vaccinatiesessie
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Jongeren die een uitnodiging hebben gekregen kunnen op vrijdag 10 mei tussen 15:00 en 20:00
hun prik tegen meningokokken komen halen in sporthal De Hangmat , IJsselsingel 7 in Rheden.
Medewerkers van GGD Gelderland-Midden staan voor ze klaar.
Voor meer informatie kijk je op www.deelditnietmetjevrienden.nl

Dodenherdenking 2019
Op 4 mei a.s. vindt de dodenherdenking plaats.
Het programma ziet er globaal als volgt uit; De Rozendaalse Kerk is open vanaf 19.00 uur
Vanaf 19.15 uur zal er in de Kerk een herdenkingsdienst plaatsvinden, met aansluitend de
Stille Tocht naar de begraafplaats en vervolgens krans- en bloemlegging.
Een ieder is hierbij van harte welkom. Daarnaast zal de burgemeester, mevrouw E. Weststeijn ‘s
middags, in gezelschap van de wethouders bloemstukken leggen bij de herdenkingsmonumenten:
14.00 uur Terlet
14.30 uur Emmapyramide
14.45 uur Pinkenberg
Zoals gebruikelijk hebben de kinderen van de Dorpsschool gedichten gemaakt over de oorlog.

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 10 mei 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 8 mei 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

KasteelKidsClub middag op kasteel Rosendael donderdag 2 mei
Op de KasteelKidsClub kan je zelf met je ouders en/of grootouders diverse activiteiten doen. Van
spelletjes tot leuke knutselprojecten. Elke middag is anders! De KasteelKidsClub is gevestigd in
het Beleef!souterrain van het kasteel. Op donderdagmiddag 2 mei start de KasteelKidsClub om
14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Voor of na de KasteelKidsClub kunnen kinderen met
de Beleef! Plattegrond het park ontdekken. Durven zij over de kettingbrug of over het
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blotevoetenpad? In park Rosendael is zoveel te zien en te doen, voor volwassenen en kinderen!
Het park is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Datum en tijd KasteelKidsClub: donderdag 2 mei, aanvang 14.00 uur (duur ca. 1,5 uur).
Entree, inclusief kasteel en parkbezoek: volwassenen € 12,50 en kinderen 4 t/m 18 jaar € 8,25.
Donateurs GLK en museumkaarthouders € 3,00.
Informatie: rosendael@glk.nl. Reserveren: niet nodig.

Ontdek de geschiedenis van het onderwijs op Rozendaal
Op zaterdag 11 en zondag 12 mei is de Torckschool, de vroegere dorpsschool van Rozendaal,
open met een tentoonstelling over de geschiedenis van het onderwijs. De tentoonstelling “De
lange weg van les bij de koster tot Dorpsschool 3.0” laat u zien hoe het onderwijs zich
ontwikkeld heeft en hoe de je dat in Rozendaal kunt zien in de gebouwen en in het reilen en
zeilen van de school.
De lessen begonnen in Rozendaal bij de koster van de Herenkerk aan de Kerklaan. De eerste
school waar klassikaal les werd gegeven, was de dorpsschool in het beekdal, in 1842 door
Assueer.L.A. Baron Torck gebouwd en later uitgebreid. Deze school is nu met de woning voor de
hoofdonderwijzer, Heuvelzicht, een iconisch rijksmonument. Aan de Steenhoek werd in 1973 een
school in paviljoenbouw gerealiseerd, geschikt voor de moderne werkmethoden van die tijd.
Deze school is in januari 2019 gesloopt, nadat de nieuwe Dorpsschool aan de Bremlaan in
gebruik werd genomen. Deze moet als Integraal Kind Centrum (IKC, 0-12 jaar) kinderen met
onderzoekend onderwijs voorbereiden op de maatschappij van straks.
De Oudheidkundige Rheden-Rozendaal organiseert bij haar 65-jarig jubileum deze
tentoonstelling. Het is de tweede in de reeks die de Oudheidkundige Kring dit jaar in de dorpen in
de gemeente Rheden en Rozendaal organiseert. Meer informatie over het jubileumjaar kunt u
vinden op de website. www.oudheidkundigekring.nl.
Hier, in de historische dorpskom van Rozendaal, kunt u op 11 en 12 mei met moderne middelen
zelf "onderzoekend leren". Er is een archeologische workshop “Kijk eens wat ik gevonden heb.”
Ook worden archeologische vondsten van Rozendaals grondgebied getoond. In de omgeving van
de Torckschool kunt u testen hoe goed u het monumentale erfgoed aan het beekdal kent. De
Torckschool, Rosendaalselaan 3, is op zaterdag 11 en zondag 12 mei geopend van 13.30 uur tot
17.00 uur. De toegang is gratis.
Op zondag 12 mei organiseert de Oudheidkundige Kring daarnaast een historische wandeling.
Deze start om 13.00 uur op de muziekkoepel bij The Hunting Lodge.
Het organisatiecomité: Karen Laseur, Cathrien van de Ree, Wim Schennink, Fernand
Schakenraad.

Lezing over landschap en literatuur bij Boekhandel/Podium Jansen & de
Feijter
Het ‘lezen’ van het landschap
Wim Huijser, schrijver-publicist over geschiedenis, literatuur en landschap, houdt in Velp een
lezing over landschap en literatuur. Ook gaat hij in gesprek met wandelcoach en psycholoog
Hilde Backus. Samen onderzoeken ze wat het ‘lezen van het landschap’ zo boeiend maakt.
Wim Huijser woont in Wageningen. Daar reikt het gevarieerde landschap hem het ene na het
andere onderwerp aan. Hij schreef meerdere boeken over het Nederlandse rivierenlandschap en
cultuurlandschap en verschillende wandelgidsen.
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Praktische info. Vrijdag 10 mei. Aanvang 20.00 uur. Entree € 5,00 Boekhandel/Podium Jansen
& de Feijter, Emmastraat 6, Velp. Info en aanmelden: www.eenpassievoorboeken.nl, 026-36 28
959

Historische wandeling in Rozendaal door de Oudheidkundige Kring RhedenRozendaal
Op zondag 12 mei organiseert de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal een historische
wandeling vanaf de Smittenberg via de Koningsberg langs de monumenten aan het beekdal.
Op de Smittenberg bij de The Hunting Lodge heeft u een fantastisch overzicht over kasteel en
park Rosendael. Bij de muziekkoepel krijgt u uitleg over de ontwikkelingen van de historische
buitenplaats Rosendael door de eeuwen heen. De wandeling gaat vandaar naar de Koningsberg
op de vroegere wildbaan en vervolgens beekdal in. Op de route langs de Rozendaalse beek wordt
aandacht geschonken aan de monumenten aan de Rosendaalselaan.
De wandeling eindigt bij de Torckschool, waar u de onderwijstentoonstelling kunt bezichtigen, of
bij The Hunting Lodge, waar u op het terras kunt genieten van het uitzicht.
De historische wandeling start om 13.00 uur bij de muziekkoepel, The Hunting Lodge,
Beekhuizenselaan 1, Rozendaal. Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats van Geldersch
Landschap&Kasteelen. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en gaat deels over geaccidenteerd
terrein. De gidsen bij deze wandeling zijn Fernand Schakenraad, Helga van Dijk en Henriëtte
Lovink. Aan de wandelaars wordt een vergoeding van € 2,50 gevraagd; voor leden van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal gratis.

Klassiek Gitaarconcert
Het duo Tom & Rosemarie verzorgt zondag 19 mei een klassiek gitaarconcert in de prachtige
Torenzaal (de donjon) van kasteel Rosendael om 12.30 uur.
Tom speelt in het Castalia Mandoline Quintet, vormt het Stretto Gitaar Duo met Sjors Holleboom
en maakt deel uit van het Mandoline Kamerorkest Het CONSORT.
Rosemarie Vermeulen studeerde klassiek gitaar aan het Conservatorium van Amsterdam bij
Lydia Kennedy. In 2011 sloot ze hier cum laude de bacheloropleiding af. In 2015 behaalde ze
haar masterdiploma aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Reserveren is verplicht en kan alleen via de online kaartverkoop: www.glk.nl/rosendael Datum
en tijd: zondag 19 mei, aanvang 12.30 uur (duur ca. 45 minuten).
Entree, inclusief kasteel en parkbezoek: volwassenen € 12,50 en kinderen 4 t/m 18 jaar € 8,25.
Donateurs GLK en museumkaarthouders € 3,00.

Lasergamen en meer activiteiten in park Rosendael
Op zondag 19 mei zijn er tussen 11.30 en 16.00 uur leuke activiteiten te doen in park Rosendael!
Deze zondag kunnen kinderen broodjes bakken, Mega Twister spelen en/of lasergamen.
Tegen een kleine vergoeding van € 1,00 voor een naturel broodje en € 1,50 voor een
chocoladebroodje kunnen kinderen en volwassenen zelf heerlijke broodjes bakken op het
voorterrein van het kasteel. Hier kan ook gratis worden deelgenomen aan Mega Twister.
Op zoek naar meer spanning of actief bezig zijn? Koop een entreekaartje voor het park à € 5,00
voor volwassenen en € 3,00 voor kinderen 4 t/m 18 jaar en doe mee aan de lasergame-activiteit
voor € 2,00!
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Scoutinggroep Lido '76 is een leuke, actieve groep voor jongens en meisjes in Arnhem Zuid.
Voor het eerst organiseren zij deze activiteiten op een bijzondere locatie als kasteel Rosendael.
Informatie via de receptie van kasteel Rosendael: rosendael@glk.nl.
Website: www.glk.nl/rosendael
Entree park en kasteel: volwassenen 9,50 euro/kinderen 5,25 euro. Museumkaart en donateurspas
GLK gratis toegang kasteel.

Veertien sportaanbieders voor mensen met een beperking binnen gemeenten
Rheden en Rozendaal
Uniek Sporten werkt in de gemeente Rheden nauw samen met het Sportbedrijf Rheden. Sporten
en bewegen moet namelijk ook in de gemeenten Rheden en Rozendaal de normaalste zaak van de
wereld zijn. Het moet voor iedereen mogelijk zijn, ongeacht handicap of beperking. In de regio
Arnhem kunnen mensen met een visuele, auditieve, lichamelijke, psychische, geestelijke,
chronische, verstandelijke of meervoudige beperking terecht bij een tal van sportaanbieders.
Maar ook binnen de grenzen van Rheden en Rozendaal kan deze doelgroep kiezen uit
verschillende sporten. Om dit aanbod binnen de gemeenten inzichtelijk te maken hebben Uniek
Sporten en Sportbedrijf Rheden samen een folder gemaakt waarop alle veertien sportaanbieders
worden vermeld. Bij deze sportaanbieders worden speciale lessen en/of trainingen verzorgt voor
mensen met een beperking. Tevens zijn de sportaanbieders vermeld waarbij de doelgroep terecht
kan binnen de reguliere lessen. Binnen deze lessen is er dan wel ruimte en expertise aanwezig om
sporters met een beperking de juiste aandacht te geven. Op deze manier willen beide instanties
laten zien dat er binnen de gemeenten heel veel mogelijk is voor sporters met een beperking.
Indien u nog meer informatie over de verschillende sporten wilt hebben, of u zoekt buiten de
grenzen van de gemeente, dan kunt u meer informatie vinden op de website van Uniek Sporten.
Heeft u de folder al zien liggen? www.unieksporten.nl

Weinig amfibieëntrek in Rozendaal
Zo’n twintig vrijwilligers hebben afgelopen voorjaar ruim 400 amfibieën in Rozendaal overgezet
bij het passeren van de Beekhuizenseweg. Het aantal overgezette dieren is ten opzichte van
voorgaande jaren extreem laag.
De amfibieën trekken van de plek waar ze overwinteren naar een plaats waar ze met elkaar
kunnen paren. In Rozendaal zijn dat vooral de vijvers van het kasteel en de Rozendaalse beek.
Dit voorjaar waren de weersomstandigheden voor de trek van padden en kikkers minder
optimaal. De paddentrek komt goed op gang als het warm en tegelijk vochtig weer is. Daar
ontbrak het de afgelopen weken aan.
Het komt in de natuur vaak voor dat aantallen van een diersoort het ene jaar groter is dan het
andere jaar. Het eindresultaat van ruim 400 padden en kikkers is echter extreem laag. “De
afgelopen jaren hebben we steeds minder padden en kikkers overgezet”, zegt Anton Logemann
die de vrijwilligers voor het overzetten van de amfibieën coördineert. “Onze tellingen zijn geen
glashard bewijs, maar het lijkt wel te duiden op een zorgelijke ontwikkeling dat amfibieën het
zwaar voor de kiezen krijgen.”
Ook andere paddengroepen elders in het land zetten minder padden over, alhoewel de aantallen
per overzetgroep wisselen. Landelijk wordt de afname vooral gezocht in verlies van leefgebied,
sterfte door verkeer, intensivering van de landbouw en klimaatopwarming.
Een verdere afname van padden en kikkers kan grote invloed hebben op de gehele natuur.
Amfibieën eten spinnen, slakken en andere ongewervelden en vormen zelf weer voedsel voor
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veel andere dieren. Niet is uit te sluiten dat deze dieren ook de gevolgen ondervinden van
kleinere aantallen padden en kikkers.

Werving teams Wijkvoetbaltoernooi DVOV begonnen.
Voor de zesde keer organiseert DVOV het Wijk-voetbaltoernooi voor teams uit de wijken van
Velp en Rozendaal.
Voetbalvereniging DVOV organiseert ook dit jaar het wijkvoetbaltoernooi. Doel van dit toernooi
is om de straatgenoten/buurtgenoten beter te leren kennen. Daarbij staat gezelligheid voorop!
Naast het schoolvoetbaltoernooi organiseert DVOV dit wijkvoetbaltoernooi op vrijdagavond 6
september 2019. Een voetbaltoernooi voor mensen uit de wijken van Velp en Rozendaal. Tijdens
dit wijkvoetbaltoernooi worden er wedstrijden gespeeld in teams van 7 tegen 7 spelers. De
minimum leeftijd is 25 jaar. DVOV heeft Velp en Rozendaal ingedeeld in 8 wijken. Iedereen in
deze wijk kan zich opgeven. Dat kan als team of individueel, waarbij je dan wordt ingedeeld in
een team. Er wordt op een half veldje gespeeld. Per team zijn er ongeveer 10 personen.
De volgende wijken doen mee:
Beekhuizen / Alteveer
Overbeek- Brandtplein
Velp Zuid beneden spoorlijn
Oud Zuid
Rozendaal
Daalhuizen
Overhagen
Vogelwijk
Zin om mee te doen? Vertegenwoordig nu jouw wijk en geef je op. Aanmelden via de
coördinator van dit toernooi Peter Metz (p.metz@planet.nl of 06-53272584) . Ook voor
informatie kun je met hem contact opnemen.
Dit initiatief past prima binnen de doelstelling van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Het
sportstimuleringsbeleid van de gemeenten heeft als doel zoveel mogelijk inwoners te stimuleren
om aan sport en bewegen te gaan én blijven doen.
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