Rozendaal, 10 mei 2019
Uitgave 2019-10
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Koningsdag
Wat betreft aanleiding en sfeer zijn het wel twee uitersten in één week tijd: feest op het terrein
van het kasteel op Koningsdag, 27 april, en de plechtige dodenherdenking in de kerk en op de
begraafplaats op 4 mei. Maar ze laten allebei zien hoe betrokken Rozendalers bij hun dorp zijn en
bij elkaar.
Koningsdag was gezellig en, ondanks het niet al te beste weer, goed bezocht. Mijn complimenten
voor de Oranjevereniging Rozendaal. Complimenten die ik op de dag zelf tot mijn schande
vergeten ben te geven! Dus bij deze alsnog: het geheel was tot in de puntjes verzorgd, met een
hapje en drankje en de Rosendaalsche Kapel en de DJ’s op de achtergrond. De kinderen leken het
goed naar hun zin te hebben op springkussens en draaimolen. Dank!

De 4 mei herdenking
De 4 mei herdenking vond ik indrukwekkend. In de middag hebben de wethouders Marieke
Albricht-Brinkman en Anton Logemann en ik zelf kransen gelegd bij drie voor ons dorp
belangrijke plekken: Terlet, waar een Engels vliegtuig is neergestort, en de Emmapiramide en het
monument op de Pinkenberg, waar mensen gefusilleerd zijn door de Duitsers. Bij het monument
op de Pinkenberg waren zo’n 40 belangstellenden aanwezig, veelal nazaten, buren of vrienden
van de drie verzetsstrijders die daar de dood hebben gevonden. Bijzonder dat zij daar ieder jaar
bij elkaar komen. Een aantal hebben zélf een stukje van hun verhaal, hun familiegeschiedenis ter
plekke vertelt. Het is bijna 75 jaar geleden, maar zo’n oorlog dreunt door in de latere generaties.
De herdenkingsbijeenkomst in de avond was ‘wat het moet zijn’: een moment om met elkaar stil
te staan bij de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogen nadien. Een moment van stilte
voor mensen die ook nu nog dagelijks te maken hebben met de gevolgen van oorlogen en
gewapende conflicten. Het was druk in de kerk en op de begraafplaats, met ook veel jonge
mensen. Goed om te zien.

Koninklijke Onderscheiding voor Erik Kool
Dan tot slot nog even terug naar ruim een week eerder, de dag vóór Koningsdag. De dag waarop
traditioneel de Lintjesregen in Nederland plaatsvindt. In de krant en op sociale media heeft u vast
mooie foto’s gezien van burgemeesters overal in het land die een lintje mochten opspelden van zo
veel vrijwilligers die zich al decennia lang inzetten voor hun naasten en hun gemeenschap. Ik heb
met bijzonder veel plezier de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld bij
Erik Kool. De heer Kool zet zich al vanaf begin jaren ’70 tot op de dag van vandaag met hart en
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ziel in voor, met name, drie thema’s: de minderbedeelde medemens, natuur, en duurzaamheid en
energiebesparing in de bouw. Hij deed dit over onze landsgrenzen heen, in onder andere
Botswana, Curaçao en Bonaire, maar ook ‘gewoon’ in ons eigen Rozendaal. De heer Kool
vervult nu, ruim de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd, nog altijd zes vrijwilligersfuncties.
Zo is hij voorzitter van de Werkgroep Duurzaamheid in Rozendaal, is hij intensief betrokken bij
de Serre van Rozendaal, en actief bij de Voedselbank in Arnhem.
Een lintje uitreiken gebeurt in Rozendaal niet zo vaak. De heer Kool is de eerste sinds 2013 die
een Koninklijke Onderscheiding tijdens de Lintjesregen in Rozendaal ontvangt. De afgelopen
tien jaar, de periode waarin mijn voorganger de heer Klein Molekamp burgemeester was, heeft
hij in totaal vier onderscheidingen uit mogen reiken ter gelegenheid van de Lintjesregen. Dat vind
ik niet zo veel. Maar het komt mogelijk ook doordat we ons vaak niet realiseren wat voor gouden
vrijwilligers er in onze gemeenschap rondlopen. En hoe veel tijd, aandacht, zorg en energie zij
inzetten om onze gemeente een beetje mooier, socialer, vrolijker, veiliger of duurzamer te maken.
Dus bij deze, of ze nu een lintje krijgen of niet, vrijwilligers zoals de heer Erik Kool verdienen
een pluim, allemaal!
Ester Weststeijn
Burgemeester

Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Sloopmelding
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat de ingediende sloopmelding, voor
het slopen en saneren van de asbest van de garage op het perceel Kerklaan 9, 6891 CM
Rozendaal, is aanvaard. Dat wil zeggen dat deze voldoet aan de vastgestelde landelijke regels.
Het aanvaarden van de melding is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.
Verleende omgevingsvergunning
Er zijn geen vergunningen verleend.

APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
• Aan Stichting AMZAF voor een “Young Talentfestival”, een cultureel festival voor jong
talent (dans, pop/rockmuziek, woordkunstenaars, theater en singer-songwriters), verdeeld
over diverse podia in het kasteelpark op zaterdagavond 6 juli 2019 op het terrein van
kasteel Rosendael (verzenddatum 25 april 2019).
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• De bewoner van de Kapellenberglaan 46 voor het onmiddellijk kappen (noodkap) van
twee berken in de tuin van zijn woning (verzenddatum 9 mei 2019).
De verleende vergunningen liggen 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 respectievelijk tot en met 6 juni 2019
(Festival) en 20 juni 2019 (kapvergunning), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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
• De bewoners van de Ringallee 66 voor het kappen van 4 coniferen en twee dennebomen
in de tuin van hun woning.
• Het organisatiecomité voor een straatbarbecue in de Johan van Arnhemstraat op 15 juni
2019.
• De bewoner van de Kapellenberglaan 46 voor het kappen van twee berken in de tuin van
zijn woning.
• Triangle media voor het plaatsen van driehoeksborden in de periode tussen 9 en 15
augustus 2019 ter aankondiging van het landgoedfestival.
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
Overleden:
Op 1 mei 2019 te Rozendaal: mevrouw G. van Schaik-Dieters.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.
Geboorte:
Geboren op 4 mei 2019 te Arnhem: Lenthe S.R. Munnik, dochter van de heer Munnik en
mevrouw Hoekstra.
De gemeente Rozendaal feliciteert u van harte met de geboorte van uw dochter.
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Jongerenraad
Op woensdag 15 mei is er weer een Jongerenraad in Rozendaal.
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.
Deze week hebben we de Rozendaalse jongeren die geboren zijn tussen januari 2004 en
september 2009 een persoonlijke uitnodiging gestuurd. Maar ook als je in 2003 geboren bent en
nog geen zestien bent, ben je van harte welkom!
Daarnaast krijgen de Rozendaalse kinderen die in groep 6 en groep 7 van de Dorpsschool zitten,
deze week op school nog een briefje van de kinderburgemeester. Ook de Rozendaalse kinderen
die op een andere basisschool in groep 6 of 7 zitten, zijn speciaal uitgenodigd!
Jullie zitten volgend schooljaar in groep 7 of groep 8, en we zoeken een kinderburgemeester uit
groep 7 of groep 8!
Het is fijn als jullie je van tevoren opgeven voor de Jongerenraad.
Je kunt je opgeven bij mevrouw van Wely, via e: secretariaat@rozendaal.nl.
Maar ook als je op het laatste moment besluit te komen, is dat goed.
En ….. jullie mogen jullie ouders en verzorgers meenemen!
Ik hoop van harte dat ik veel van jullie mag begroeten op 15 mei.
Met vriendelijke groet,
Anton Logemann, Wethouder Jeugd

Toespraak van de burgemeester van Rozendaal, gehouden op 4 mei 2019 bij
de jaarlijkse dodenherdenking in de Kerk van Rozendaal
In vrijheid kiezen
Mijn neefje is acht jaar. Hij verhuist deze zomer van Zuid-Holland naar Gelderland. Een nieuw
huis, en dus ook een nieuwe school. Hij mag kiezen. Zelf. Bij welke school voelt hij zich thuis?
Waar zitten kinderen die ook houden van korfbal en lego? Welk schoolplein is het mooist? Waar
zitten juffen en meesters die hem aardig lijken? Op de achtergrond sturen zijn ouders voorzichtig
mee. Wel of niet een school met Christelijke inslag, wel of geen Montessorischool, of Jenaplan,
of Dalton. Kinderen kiezen. Ouders kiezen. Zo gewoon, in alle vrijheid.
Op 20 maart dit jaar heb ik gestemd. Voor de leden van de Provinciale Staten en voor de
Waterschappen. Op 23 mei ga ik weer stemmen, voor de Nederlandse leden van het Europees
Parlement. Vorig jaar heb ik gestemd, voor de leden van de gemeenteraad. Het jaar daarvoor ook,
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bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen is dit jaar
100 jaar oud. Zo gewoon: de vrijheid om je stem uit te brengen, de vrijheid om te kiezen.
Het thema van de 4 mei herdenking en de 5 mei viering dit jaar is ‘in vrijheid kiezen’. Want zo
gewoon is het niet – de vrijheid om te kiezen.
Ons land wordt van 1940 tot 1945 meegesleurd in een wereldoorlog. Een totale oorlog met een
totale ontwrichting van het leven. Ook het leven op school blijft niet zoals het is. Enkele maanden
na de bezetting nemen de Duitsers de eerste maatregelen die het Nederlandse onderwijs treffen.
Er komt een zwarte lijst met zo’n 150 boektitels. Schoolbesturen moeten aangeven of zij
personeel in dienst hebben met een Joodse achtergrond. Niet veel later mogen Joodse kinderen
niet meer naar school. Scholen moeten verplicht meer uren Duits geven. Leerkrachten worden
vervangen door NSB-ers. De Nederlandse vlag op school wordt verboden. Het Koningsfeest ook.
De portretten van onze koninklijke familie verdwijnen. In Rozendaal werd de Torckschool
gevorderd door de Duitsers. De schoolbanken werden verplaatst naar de raadzaal in het
burgemeestershuis. Toen ook deze steeds vaker gebruikt werd door de Duitsers, werd er
lesgegeven in de eetkamer van de burgemeester. Geen vrijheid om te kiezen, geen vrijheid om te
leven zoals je wilt.
Nederland komt na de capitulatie onder Duits bestuur te staan. De Oostenrijker Arthur SeyssInquart wordt Rijkscommissaris van Nederland. Hij neemt alle bevoegdheden van Koningin,
ministers en parlement over. De Eerste en Tweede Kamer komen in de bezettingsjaren niet
bijeen. De regering is naar London gevlucht. In 1941 worden alle politieke partijen behalve de
NSB verboden. De bezetter schaft hiermee de democratie af. Onze rechtstaat werkt niet meer en
de bescherming die de rechtstaat burgers geeft verdwijnt. Met schijnrecht, rechteloosheid en
willekeur als gevolg. Geen verkiezingen. Geen vrijheid om te kiezen.
In vrijheid mogen kiezen stimuleert dat je zelfstandig denkt, zelfstandig een mening vormt en
zelfstandig keuzes maakt. Het helpt om kritisch te blijven op je eigen gemeenteraad, je eigen
regering. In vrijheid kunnen kiezen vormt het hart van onze democratie. Wij Rozendalers voelen
dat ook zo, dat blijkt uit de altijd hoge opkomst bij de verkiezingen in ons dorp. Het geldt breder:
in vrijheid kunnen beslissen over je leven, over je religie, over je schoolkeuze, over hoe je denkt
en je daar in vrijheid over kunnen uitspreken – dat raakt het hart van Nederland. Maar hoe zeer
we in Nederland ook hechten aan onze vrijheid, hoe zeer we de keuzes van anderen proberen te
respecteren, we weten dat de geschiedenis altijd een andere wending kan nemen. De Tweede
Wereldoorlog ligt bijna 75 jaar achter ons, maar antisemitisme, discriminatie, racisme; het is nog
altijd dichtbij en het tekent de levens van mensen, ook nu.
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van oorlogssituaties en in
vredesmissies nadien. We staan stil bij hun verlies, hun pijn, hun lijden. Hun verdriet en angst.
Leed met een omvang dat verreweg het grootste deel van ons niet kent. Leed dat we ook nu nog
zien in de wereld, in Syrië, Afghanistan, Irak, Jemen, Pakistan, Somalië en Libië. We leven mee,
maar het staat ook ver van ons af. Maar wat als we ons bedenken dat het niet alleen gaat om groot
lijden en pijn, om onvoorstelbare angst en verdriet, maar ook om het verlies van de vrijheid om te
kiezen. Geen vrijheid om te leven zoals je wilt, zoals je wenst. Dat verlies treft je in je hart, in je
‘zijn’. Dan komt het dichtbij. Dan raakt het ons allemaal.
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Ik citeer uit het boek ‘Rozendaals Rampentijd’, van de heer Slempkes, dat verhaalt over het wel
en wee van Rozendalers in de oorlogstijd: “Heet 1945 het bevrijdingsjaar, het was bij zijn begin
nog niet zoo maar eensklaps aan die bevrijding toe. De barre nood bleef. We hadden nog bitter te
lijden, aan honger en kou, aan gemis van het allernoodigste, gemis van licht, van kleeding soms,
van vrijheid en gelegenheid tot levensuiting altijd door en iederen dag. We leefden, als het ware,
buiten de wereld. Maar toch, van nabij beschouwd ook in de wereld. Een wereld van diefstal en
geweldpleging. Van leugen en bedrog. Een wereld waarin wij het liefste en waardevolste
geschonden zagen, en de besten uit onze volksgemeenschap werden gepijnigd en vermoord.” Als
het taalgebruik ondertussen niet wat gedateerd aan zou doen, als er niet letterlijk gesproken werd
over het jaar 1945, dan weet ik zeker dat u geloofd had dat dit het verhaal was van iemand uit de
Centraal Afrikaanse Republiek of Congo.
Jasmijn, Annegien, Isa, Minouk, Saar, Florian, Tim en Bram, leerlingen van onze eigen
Dorpsschool, leggen deze avond bloemen op de graven van de soldaten die ons land wilden
bevrijden en dit niet overleefd hebben. Jullie hebben de vrijheid om te kiezen. Wij allemaal
hebben de vrijheid om te kiezen. Wees daar trots op. Wees daar blij om. En koester het.
Ester Weststeijn
Burgemeester van Rozendaal

Werkgroep Duurzaamheid: Uitvraag Zonnepanelen
In de vorige uitgave van In de Roos gaven we een korte inleiding op ons concept voor
gezamenlijke zonne-energie in Rozendaal.
Op onze uitvraag hebben we 18 bemoedigende reacties ontvangen: Alle respondenten gaven aan
op de één of andere manier te kunnen of willen deelnemen.
Het doel:
We willen met zoveel zonnepanelen als mogelijk is lokale groene energieopwekken, die door de
Rozendalers kan worden gebruikt.
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De benodigdeden hiervoor zijn:
1. Daken om zonnepanelen op te leggen
2. Geld om zonnepanelen te kopen
3. Consumenten die geproduceerde stroom afnemen
4. Een orgaan dat bovenstaande drie punten bij elkaar brengt.
In het laatste punt voorziet de Werkgroep Duurzaamheid. Althans, bij voldoende animo zullen we
voor dit doel een coöperatie oprichten.
Middels deze coöperatie worden namelijk afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de installateurs
van de zonnepanelenen en een energiemaatschappij.
Iedereen die zich kan aansluiten bij punten 1, 2 en/of 3 kan dit doen middels een lidmaatschap
van deze coöperatie. Zo kunnen de krachten worden gebundeld en wordt het resultaat beter dan
de som der delen.
Het vervolg:
De komende weken gaan we verder met het uitwerken van dit plan. Wilt u tijdens dit proces uw
wensen of mogelijkheden alvast kenbaar maken? Uw reacties zijn van harte welkom: Ze
versterken onze beeldvorming en wellicht brengt u ons nog op goede ideeën.
We zijn dankbaar voor elk bericht.
Doet u mee?
U kunt per email reageren op marnixscholten@gmail.com of een briefje af geven aan de balie
van het gemeentehuis, ter attentie van de Werkgroep Duurzaamheid.

Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland.
Wie mag stemmen?
Om te stemmen voor het Europees Parlement moet u:
• in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, of
• in bezit zijn van de nationaliteit van een ander land binnen de Europese Unie en via een Y
32-verklaring hebben aangegeven dat u in Nederland wilt stemmen
• 18 jaar of ouder zijn op de dag van de verkiezing
• wonen in de gemeente Rozendaal en daar op 9 april staan ingeschreven
• niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
Hoe laat en waar kunt u stemmen (stembureau)?
Het stembureau is op deze dag van 7.30 tot 21.00 uur geopend. Locatiegegevens zijn:
Gemeentehuis Rozendaal, Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal.
Meenemen naar het stembureau
• Stempas(sen)
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•
•

Een geldig identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar verlopen is op de dag van de stemming
(dus als er bij “geldig tot” 24 mei 2014 of een latere datum staat vermeld)
Machtiging (als u voor iemand anders stemt)

Legitimatieplicht
Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. Voor de verkiezing van het Europees Parlement
moet u zich kunnen identificeren met:
• een geldig paspoort van één van de landen van de Europese Unie of de Europese
Economische Ruimte
• een geldig identiteitskaart van één van de landen van de Europese Unie of de Europese
Economische Ruimte
• een geldig rijbewijs van één van de landen van de Europese Unie of de Europese
Economische Ruimte
• een document waarover een vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 moet
beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie
Identiteitsbewijs verloren of gestolen?
Wanneer uw identiteitsbewijs kwijt of gestolen is, dan mogen de stembureauleden op het
stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van het proces-verbaal van
vermissing, in combinatie met een document waarop uw naam en foto goed zichtbaar staan
(bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheekpas).
Stempas
Ontvangen van stempassen
U ontvangt de stempassen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement uiterlijk op
donderdag 9 mei 2019.
Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?
U vraagt een nieuwe stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement aan:
A. schriftelijk aanvragen
Stuur uw verzoek samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee naar het volgende
adres: Gemeente Rozendaal, Bureau Verkiezingen, Postbus 9106, 6880 HH Velp (De gemeente
moet dit verzoek uiterlijk 20 mei 2019 ontvangen hebben)
B. mondeling aanvragen:
persoonlijk langskomen met uw geldig legitimatiebewijs op het gemeentehuis bij de balie
burgerzaken van Rozendaal (uiterlijk 22 mei 2019 tot 12.00 uur)
Het formulier kunt u op onze website www.rozendaal.nl downloaden.
Nota Bene: Als u een nieuwe stempas krijgt, kunt u niet meer stemmen met uw oude stempas.
Machtigen van een andere kiezer (stemmen bij volmacht)
Wilt u stemmen, maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om
voor u te stemmen. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:
A
•

via de stempas (onderhandse volmacht)
de gemachtigde moet ook in de gemeente Rozendaal ingeschreven staan
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•
•
•

B
•
•
•

•

vul de achterkant van uw stempas in
u en de gemachtigde ondertekenen beiden de stempas
geef de gemachtigde een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs mee
via een aanvraagformulier volmacht (volmachtbewijs)
u en de gemachtigde moeten het aanvraagformulier invullen en ondertekenen
u kunt het aanvraagformulier volmacht tot uiterlijk 20 mei 2019 schriftelijk indienen en
opsturen naar Gemeente Rozendaal, Bureau Verkiezingen, Postbus 9106, 6880 HH Velp
Of u kunt het aanvraagformulier persoonlijk afgeven bij de balie van de afdeling
burgerzaken, Kerklaan 1 in Rozendaal. Dit kan tot woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur.
Neem dan uw geldig legitimatiebewijs mee
de gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs en hoeft bij de stemming geen kopie van
legitimatiebewijs mee te nemen voor degene voor wie wordt gestemd

Het formulier kunt u op onze website www.rozendaal.nl downloaden.
Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)
Als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen heeft u een kiezerspas nodig. U kunt uw
stempas bij de gemeente inruilen voor een kiezerspas. U kunt dit op 2 manieren regelen:
A. schriftelijk aanvragen
Stuur uw verzoek samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee naar het volgende
adres: Gemeente Rozendaal, Bureau Verkiezingen, Postbus 9106, 6880 HH Velp
(uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen)
B. mondeling aanvragen:
persoonlijk langskomen met uw geldig legitimatiebewijs op het gemeentehuis bij de balie
burgerzaken van Rozendaal (uiterlijk 22 mei 2019 tot 12.00 uur)
Het formulier kunt u op onze website www.rozendaal.nl downloaden.
Verhuizing
Vertrek naar een andere gemeente?
Bent u na 9 april 2019 van Rozendaal verhuisd naar een andere gemeente? Dan heeft u al een
stempas ontvangen van de gemeente Rozendaal. Daarmee kunt u niet stemmen in uw nieuwe
woongemeente. Wilt u toch in uw nieuwe gemeente stemmen? Dien dan een verzoek voor een
kiezerspas bij de gemeente Rozendaal in.
Nieuwe inwoner van Rozendaal?
Als u na 9 april bent verhuisd naar Rozendaal, dien dan een verzoek voor een kiezerspas in bij uw
voorgaande woongemeente als u in Rozendaal wilt stemmen.
Het formulier verzoek voor een kiezerspas kunt u op onze website www.rozendaal.nl
downloaden.
Meer informatie of contact
Bureau Verkiezingen, afdeling burgerzaken e-mail: gemeente@rozendaal.nl of telefoonnummer
(026) 38 43 671.
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Commissie- en Raadsvergadering d.d. 21 mei 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 21 mei 2019.
Commissievergadering
Deze maand vergaderen drie commissieblokken
_____________________________________________________________________________

Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
____________________________________________________________________________

Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.
Opening
2.

Toelichting door mevrouw Cora Smelik, directeur van de Omgevingsdienst regio
Arnhem (ODRA) op de werkzaamheden en de toekomstige kostenverdeling van de
ODRA

3.

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

4.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 26 maart 2019
Betreft de agendapunten van het blok VROM, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

5.

Rondvraag

6.
Schorsing
___________________________________________________________________________
Blok Algemene Zaken en Financiën
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.40 uur
Agenda:
7.

Heropening
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8.

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

9.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 26 maart 2019
Betreft de agendapunten van het blok AZ en Financiën

10.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 21 mei 2019:
Agendapunt 6: Voorstel inzake de Jaarrekening en het Jaarverslag 2018 van de regio
Arnhem
Agendapunt 7: Voorstel inzake de beleidsplannen van de VGGM en Brandweer en
jaarrekening en begroting van de VGGM
Agendapunt 8: Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met maart 2019

11.
Rondvraag
___________________________________________________________________________
Blok Sociaal Domein
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.55 uur
Agenda:
12.
Heropening
13.

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

14.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 26 maart 2019
Betreft de agendapunten van het blok Sociaal Domein

15.

Bespreking agendapunten raadsvergadering 21 mei 2019:
Agendapunt 9: Voorstel tot vaststellen van de verordening jeugdhulp Rozendaal 2019
Agendapunt 10: Voorstel tot voortzetten van de regionale samenwerking
doelgroepenvervoer

16.

Rondvraag

17.

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
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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.
___________________________________________________________________________
Raadsvergadering
1.

Opening en spreekrecht

2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Notulen van de vergadering van 26 maart 2019
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel inzake de Jaarrekening en het Jaarverslag 2018 van de regio Arnhem Nijmegen
Voorstel:
1.
Kennis te nemen van de (concept)Jaarrekening en het Jaarverslag 2018 van de
regio Arnhem Nijmegen.
2.
Kennis te nemen van het Jaarverslag van de Stichting Economic Board.
3.
In te stemmen met de concept-zienswijze hierop en deze door te geleiden naar het
AB van de regio

7.

Voorstel inzake de beleidsplannen van de VGGM en Brandweer en jaarrekening en
begroting van de VGGM
Voorstel:
1.
Kennis te nemen van het concept-beleidsplan Brandweer 2020-2023, het conceptbeleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en het
Regionaal Risicoprofiel en de regionale capaciteitenanalyse, waarop dit veiligheidsplan
gebaseerd is;
2.
Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020
van de VGGM;
3.
In te stemmen met de concept-zienswijze ten aanzien van de onder 1. en 2.
genoemde stukken en de zienswijze door te geleiden naar het Dagelijks Bestuur van de
VGGM

8.

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met maart 2019
Voorstel: Kennis te nemen van de genoemde afwijkingen ten opzichte van de begroting

9.

Voorstel tot vaststellen van de verordening jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019
Voorstel: Vaststellen van de Verordening Jeugdhulp Rozendaal 2019
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10.

Voorstel tot voortzetten van de regionale samenwerking doelgroepenvervoer
Voorstel:
1.
Kennisnemen van de adviesdocument van de BVO DRAN inclusief addendum;
2.
Kennisnemen van de uitkomsten van de interne evaluatie van de gemeente Rheden;
3.
Een positieve zienswijze geven op de visie van het college om de huidige
samenwerking voort te zetten

11.

Comptabiliteit
Voorstel: De concept-wijziging 2019-05 dienovereenkomstig vaststellen

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de raadsvergadering geldt het volgende:
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 24 mei 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 22 mei 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

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
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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.

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.

Tips van de fysiotherapeut voor mantelzorgers
U bent mantelzorger als u zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Veel mantelzorgers zijn zich niet
bewust van het feit dat ze mantelzorger zijn: je doet het gewoon. Mantelzorgers uit de gemeente
Rheden en Rozendaal zijn bij deze uitgenodigd bij het Mantelzorgcafé van MVT Rheden en
Rozendaal op maandagmiddag 13 mei in bezoekerscentrum de Veluwezoom aan de
Heuvenseweg 5a in Rheden. Deze middag komt fysiotherapeut Simon Wijnands op bezoek. Hij
gaat het hebben over klachten die hij in de praktijk het meest tegenkomt bij mantelzorgers. In het
kader van “goed voor jezelf zorgen” geeft hij informatie en tips over overbelastingsklachten en
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ook hoe je overbelasting kunt voorkomen. Wat kun je zelf doen maar ook wanneer moet je naar
een arts of fysiotherapeut. En er is natuurlijk ruimte voor vragen! Mantelzorgers uit de gemeente
Rheden en Rozendaal zijn van harte uitgenodigd. Ook thuiszorgmedewerkers en andere zorg-en
hulpverleners die geïnteresseerd zijn evenals vrijwilligers die te maken hebben met mantelzorgers
zijn van harte welkom. De zaal is om 13.30 uur open en het programma begint om 14.00 uur. Na
afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje in de Brasserie.
Deelname is gratis. Aanmelden is mogelijk tot 13 mei 11.30 uur via 026 3707070 op werkdagen
van 9.30-11.30 uur. Daarbuiten kan men inspreken of e-mailen naar info@mvtrheden.nl Als er
hulp bij vervoer nodig is of vervanging voor de thuissituatie kan dit bij aanmelding worden
gemeld.

Anjercollecte van 20 mei tot 25 mei 2019
In week 21 komen leden van de Kon. Rosendaalsche Kapel met een oranje collectebus bij u
langs om te collecteren voor de jaarlijkse Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met
financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en
talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds reikt elk jaar meerdere prijzen uit, waaronder: De Gelderse
Bokaal, De Gelderse Pauwenveer, Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs, Martinus Nijhoff
Vertaalprijs, Charlotte Köhler Prijs, Zilveren Anjer.
De Koninklijke Rosendaalsche Kapel ontvangt uit het Anjerfonds subsidie voor de aanschaf van
instrumenten en voor het organiseren van grote evenementen. Ook andere culturele en natuur
organisaties in Rozendaal kunnen een beroep doen op het Anjerfonds. Met uw bijdrage steunt u
niet alleen de Kapel maar draagt u tevens bij aan een rijk gevarieerd aanbod op het gebied van
muziek, cultuur en natuur in Rozendaal. Wij rekenen op uw steun.
Peter Mekkink, secretaris Kon. Rosendaalsche Kapel

Een terugblik op Koningsdag 2019
Vrijdagmiddag zijn we, heerlijk in het zonnetje, gestart met het opbouwen van het terrein. Met
vele vrijwilligers werden de tenten opgezet en de overige materialen geïnstalleerd. Na een
heerlijke maaltijd van the Hunting Lodge konden we rond 20.30 uur naar huis om vervolgens
zaterdagochtend de laatste voorbereidingen te treffen op het terrein. Af en toe viel er toen een bui
maar dat deed niets af aan de goede sfeer en samenwerking.
Om 13.30 uur opende onze burgemeester Ester Weststeijn Koningsdag 2019 en zong Evert Jan
Barten het Wilhelmus. De Rosendaalsche Kapel zorgde begin van de middag voor de muzikale
omlijsting. DJ Abel en Friso draaiden de rest van de middag eigentijdse muziek.
De toestroom van bezoekers kwam door het weer langzaam op gang. Maar de paardentram,
welke tussen Velp en Rozendaal ritjes verzorgde, nam geregeld bezoekers vanuit Velp mee. Dit
was een initiatief in samenwerking met de Oranjevereniging Velp voor Oranje.
De attracties waren zeer in trek bij de jeugd, vooral de zweefmolen was favoriet bij de jongste
kinderen.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige Koningsdag. Wij bedanken nogmaals al onze
sponsoren voor hun financiële bijdrage. Daarnaast onze vele vrijwilligers die deze dag mede tot
een succes hebben weten te maken.
Heel veel dank en tot volgend jaar.
Oranjevereniging Rozendaal
Loes, Hanneke, Marijke, Bonnie, Guus, Babs, Dara, Ramona
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Amnesty International
Ieder jaar geeft een gastdocent van de lokale Amnesty werkgroep les op de Dorpsschool. Over
mensenrechten en vrijheid in het algemeen, maar natuurlijk ook toegespitst op de leefwereld van
de kinderen. Daarna schrijven de leerlingen gedichten. Daaruit wordt het gedicht gekozen dat het
meest geschikt is om voorgelezen te worden tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Alle gedichten
worden ook opgehangen in de kerk van Rozendaal. Een erg mooie indrukwekkende traditie.
Dit jaar heeft Saar Kroon uit groep 7 haar gedicht mogen voorlezen:
De Tweede Wereld oorlog.
In de Tweede Wereld oorlog hebben wij veel meegemaakt.
Er was veel verdriet, eenzaamheid, angst.
Iedereen heeft wel een verhaal gehoord of zelfs gezien.
Mijn overgroot opa had een kaasfabriek.
Hij verborg daar Joden en heeft het met zijn familie en de Joodse mensen overleefd.
De hongerwinter kwam hij door met kaas en melk, ook voor de Joden.
De andere kant van mijn familie woonde vroeger in Duitsland.
Mijn overgroot oma moest bij het Rode Kruis.
En haar broer moest bij het leger en is overleden.
Mijn overgroot opa's broer moest werken bij een fabriek waar bommen en vliegtuigen werden
gemaakt.
Maar de fabriek werd gebombardeerd, net toen hij er wel was en mijn overgroot opa net niet.
En zo hebben we allemaal wel een verhaal.
En iedereen die dit of iets heeft meegemaakt in de Tweede wereldoorlog verdient 2 minuten
stilte.
Ook deze 8 omgekomen soldaten.

Landgoedfestival laat bezoekers glorietijden van landgoederen aan de
Veluwezoom herbeleven
Op vijf oude kastelen en landgoederen kun je in de maanden mei tot en met augustus terug naar
de tijd van steenrijke kasteelheren, hardwerkende keukenmeiden en adellijke dames in sierlijke
jurken. Bij Huis Zypendaal, Belmonte Arboretum, Kasteel Middachten, Tuin de Lage Oorsprong
en Kasteel Rosendael vindt dan vijf weekenden lang het driedaagse Landgoedfestival plaats. Je
kunt er o.a. kunstwerken bewonderen, genieten van muziektheater en luisteren naar poëzie. En…
ook voor de kinderen zijn er ook volop activiteiten te beleven!
Data Landgoedfestival
Huis Zypendaal
za 11 & zo 12 mei
Arnhem
Belmonte Arboretum
za 18 mei
Wageningen
Kasteel Middachten
vr 14 t/m zo 16 juni
De Steeg
Tuin de Lage Oorsprong
vr 28 t/m zo 30 juni
Oosterbeek
Kasteel Rosendael
vr 23 t/m zo 25 augustus
Rozendaal
Meer informatie over het festival staat op www.geldersarcadie.nl.

Ik buurt mee-lezing op 16 mei 2019
Inleiding en film over het prachtige Bolivia
Op avonturenreis naar Bolivia … in Velp. Sociaalgeograaf, planoloog en gevorderd
amateurfilmer Martin Idema neemt u in zijn presentatie op donderdagavond 16 mei mee naar dit
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prachtige, min of meer geïsoleerde Zuid-Amerikaanse land. In de serie Ik buurt mee!-lezingen,
bij Boekhandel/Podium Jansen & de Feijter.
Praktische info
Van 20.00 (inloop vanaf 19.30) tot 22.00 uur. Boekhandel/Podium Jansen & de Feijter,
Emmastraat 6 in Velp. Toegang: 5 euro per persoon (exclusief consumpties). Houders van een
Gelrepas hebben gratis toegang.
Aanmelden is verplicht: lezingen.velpno@kpnmail.nl (ook voor meer informatie). Een week voor
de lezing ontvangt u dan een bevestiging, die dient als toegangsbewijs.
Rondom de lezing is er voldoende tijd om nader met buurtgenoten kennis te maken.

Serre van Rozendaal: Kennismaken met de nieuwe burgemeester op 22 mei
Op 14 februari j.l. is Ester Weststeijn-Vermaat benoemd tot burgemeester van de gemeente
Rozendaal. Mevrouw Weststeijn, 41 jaar jong, is gekozen uit 48 sollicitanten die allen dongen
naar de begeerde positie. Ze woont inmiddels met haar jonge gezin in ons dorp en werkt een druk
programma af van kennismakingen met de inwoners en de diverse organisaties in onze gemeente.
Op 22 mei zijn de beslissende eerste 100 dagen van haar ambtstermijn (bijna) verstreken. Reden
om Ester Weststeijn uit te nodigen in de Serre en met haar in gesprek te gaan. U bent van harte
welkom vanaf 10.00 uur. We verwachten de komst van de burgemeester om 10.15 uur.
Halverwege de ochtend zal ze vertrekken en kunnen we napraten, zoals elke woensdag, tot
uiterlijk 12.30 uur.

Streekmarkt “Trots” op kasteel Rosendael
Op het voorterrein van kasteel Rosendael wordt op zondag 26 mei van 11.00 tot 17.00 uur de
“Trots” markt georganiseerd. Het kasteel is deze dag tegen gereduceerd tarief te bezoeken. Trots
is de naam van de gezelligste markt voor Rozendaal en omstreken. Kramen met eerlijke en het
liefst homemade vervaardigde producten die origineel, smakelijk, mooi en bereikbaar zijn. Trots
is de standhouder zelf die zijn of haar passie voor zijn product over kan brengen op de bezoeker.
Producten bestaan uit food en non-food, kleurrijk met fantasie gepresenteerd en betaalbaar. De
entree is gratis en u kunt uw auto of fiets tevens gratis parkeren! .
Informatie: rosendael@glk.nl / info@trotsmakrt.nl / www.trotsmarkt.nl

Speuren en spelen in park Rosendael
Op donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, kunnen kinderen met hun ouders komen speuren en
spelen in park Rosendael van 11.00 tot 17.00 uur.
Ontdek het park en kasteel met de verschillende activiteiten op de Beleef!plattegrond. Durf jij te
rennen over de Bedriegertjes, kan jij een boomhut bouwen met de takken uit het bos, ontdek de
waterdiertjes in de bosvijver en ga op zoek naar dierensporen. Trek je schoenen uit en loop ook
over ons blotevoetenpad. Ga aan de slag met de opdrachten in de ‘Speuren en Spelen’ speurtocht,
leer van alles over het park en zijn bewoners en los het raadsel op.
Hebben de kinderen alles goed ingevuld? Dan krijgen ze een speurdiploma en presentje!
Ter plaatse kunnen bezoekers een plek reserveren voor de rondleiding in het kasteel.
Rondleidingen starten meerdere malen per dag tussen 11.00 en 16.00 uur
In het Beleef!souterrain van het kasteel kunnen kinderen de geschiedenis van het kasteel leren
kennen door verschillende spelletjes te spelen. Bezoek het kasteel, laat je verwonderen en kom
terug vol verhalen!
Datum en tijd: donderdag 30 mei, doorlopend tussen 11.00 - 17.00 uur.
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Entree speuren en spelen, 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.

Koninklijke Rosendaalsche Kapel op Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, 14.30 uur concert Koninklijke Rosendaalsche Kapel, in
de muziekkoepel bij The Hunting Lodge in Rozendaal.
De Koninklijke Rosendaalsche Kapel heeft het jubileumjaar erop zitten. In november 2018
heeft de KRK een prachtig Jubileumconcert gegeven in het Arnhemse Posttheater.
Tijdens het Hemelvaartsconcert 2019 willen we nog een aantal nummers ten gehore brengen,
om nog een klein beetje na te genieten. Africa van Toto, Welcome to the Jungle van Guns
N’Roses en Sahara van Thierry Deleruyelle. Daarnaast gaan we ook nieuw repertoire spelen
van rock naar jazz met onder andere een medley van Deep Purple, Fly me to the Moon van
Frank Sinatra en Feeling Good van Michael Bublé. Al met al een boeiend en gevarieerd
programma om naar te komen luisteren. Kom lekker op het terras zitten van Restaurant The
Hunting Lodge en laat u onder het genot van een drankje verrassen door de klanken van het
Harmonieorkest van de Koninklijke Rosendaalsche Kapel.
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