Rozendaal, 11 oktober 2019
Uitgave 2019-17
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS
Buurt aan Tafel ‘Oud Rozendaal’
Op 8 oktober reageerden zo’n 35 inwoners van ‘oud Rozendaal’ (Moestuin, d’Outreinstraat e.o.,
Rosendaalselaan, Kerklaan etc. – vergeef me dat ik niet alle straten noem) op de uitnodiging voor
een ‘Buurt aan Tafel’ bijeenkomst. Het was de vierde keer dat we als college met inwoners in
gesprek gingen over hun buurt. “Ik ga niet mopperen,” zo gaf een mevrouw aan bij de koffie, “we
zijn bevoorrecht dat we hier wonen”. Dit tekent meteen de sfeer van de avond: positief en
oplossingsgericht.
Gaat dan alles goed? Nee, natuurlijk niet. Er kwamen die avond veel opmerkingen over het
verkeer Rosendaalselaan - Kerklaan en omgeving. De snelheid waarmee wielrenners van de
Posbank omlaag komen en de (bijna-)ongelukken die omwonenden daar zien gebeuren is een
bekend probleem. We zijn al een tijdje bezig met het uitwerken van oplossingen en ook deze
avond kwamen mogelijke nieuwe oplossen aan bod. Onze wethouder verkeer Marieke Albricht
heeft hier aandacht voor, op korte termijn worden aanvullende maatregelen getroffen. De
snelheid van wielrenners, auto’s en toerende motorrijders in het weekend is ook veel mensen een
doorn in het oog.
Er werd ook veel gesproken over duurzaamheid en energieneutraliteit. Wethouder Anton
Logemann kon veel vragen beantwoorden over de uitvoeringsagenda Energieneutraal die we
sinds de zomer van dit jaar uitvoeren. Energiebesparing is daarin een belangrijk element. We
bekijken ook hoe we energiebesparingsmaatregelen bij monumenten kunnen vergemakkelijken.
Een veelheid aan kleine thema’s en vragen passeerden de revue, van het opknappen van het
‘bosje’ bij de vijver aan de Rosendaalselaan (gebeurt deze winter) tot de ontwikkeling van 5G in
onze gemeente (nog geen plannen) en de plannen voor klinkers in plaats van asfalt (doen we in
combinatie met andere werkzaamheden en als de weg toe is aan onderhoud).
Ik besef dat ik hier niet alle thema’s meteen van een pasklaar antwoord of richting voorzie. Dat
heeft er enerzijds mee te maken dat deze Buurt aan Tafel – op het moment dat ik dit schrijf – pas
gisteravond plaatsvond. Op een aantal zaken komen we terug. Anderzijds zijn het vaak ook
ingewikkelde vraagstukken, waar we sámen met u oplossingsrichtingen moeten verkennen en
waar we ook niet van het ene op het andere moment een knop kunnen omzetten. Maar net als bij
de vorige edities van Buurt aan Tafel merkten we dat het feit dat we in gesprek gaan als zeer
prettig wordt ervaren – door inwoners, maar zeker óók door ons als bestuur.
We hebben nog een aantal buurten te gaan, waaronder de Steenhoek en omgeving (inclusief het
grootste deel van de De Genestetlaan), Kapellenberg en De Del. Waarschijnlijk komen deze in de
winter en het voorjaar van 2020 aan de beurt. We zien u daar graag!
Namens het college van B&W, Marieke Albricht, Anton Logemann,
Ester Weststeijn, burgemeester
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Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Openluchttheater De Pinkenberg Betreft vergunning voor het vernieuwen van de tribune en het
podium, het plaatsen van een nieuw toegangshek en het
vernieuwen van de terreinverlichting van het
Openluchttheater De Pinkenberg, verzenddatum 10 oktober
2019.
Koningsberg

Betreft vergunning voor de 1e fase (realisatie leuning en
afdekken betonranden) van een folly op de Koningsberg,
verzenddatum 10 oktober 2019.

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.

APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
• De eigenaren van de Kerklaan 21a voor het kappen van 40 bomen op dit perceel
(verzenddatum 10 oktober 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 een van deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt
getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum, tot en met 21 november
2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders respectievelijk 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.
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Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 27 september 2019 te Arnhem: mevrouw E.F.J. Zweegman-Velderman.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Klimaat verandert, ook in Rozendaal
Na een prachtige zomer zijn we inmiddels in de herfst aangeland. Je zou bijna vergeten dat we
ook deze zomer flinke overlast achter de rug hebben van water tijdens een piekbui (2 augustus)
en de eikenprocessierups. Twee signalen dat het klimaat verandert, helaas ook in Rozendaal.
Tegen het ontstaan van hevige stortbuien kunnen we in Rozendaal niet veel doen, wel tegen de
overlast die dit veroorzaakt. Zoals in de vorige uitgave van In de Roos vermeld, proberen we als
gemeente de grootste knelpunten aan te pakken.
Ook de overlast van de processierups proberen we in te dammen. De gemeente bestreed deze
rups al in het voorjaar met een preventief biologisch middel. Dit bleek niet afdoende. Om die
reden zijn afgelopen zomer veel nesten alsnog opgeruimd.
Daarnaast zijn er afgelopen weken ruim 50 nestkasten opgehangen (zowel op gemeentelijke als
particuliere bomen). Koolmezen, die in deze kastjes kunnen broeden, zijn natuurlijke vijanden
van de eikenprocessierups.
Er zijn meer mogelijkheden om de natuur te helpen. Deze zomer blijken veel fijnsparren het
loodje te leggen. Oorzaak is ook de droogte in combinatie met een schorskevertje (letterzetter).
En ook veel coniferen hebben de droogte niet overleefd. Mocht u zo’n dode boom in de tuin
hebben, overweeg dan eens om deze niet geheel op te ruimen. U kunt alleen de top en takken
afzagen zodat een stam van zeg 4 tot 5 meter hoog blijft staan. Desgewenst kunt u klimop of een
klimroos tegen de stam aan laten groeien. Spechten, boomklevers, mezen en andere
holenbroeders zullen die dode stam waarderen. Voor hen zijn dat ideale plekken om te foerageren
en te nestelen. Dood hout leeft, zeggen natuurkenners. En met meer dood hout in Rozendaal
kunnen we onder meer de eikenprocessierups verder terugdringen.
Anton Logemann
wethouder

Gemeente Rozendaal wil eerder helpen bij (dreigende) schulden
Onze gemeente heeft zich aangesloten bij een convenant dat de gemeente Rheden onlangs met
onder meer zorgverzekeraar Menzis en energieleveranciers heeft gesloten om inwoners met
dreigende schulden eerder te kunnen helpen. Ook de gemeentelijke belastingen doen hieraan
mee. Doel is: inwoners te helpen vóórdat financiële problemen uit de hand lopen.
Via het convenant is afgesproken, dat de gemeente geïnformeerd wordt als een inwoner bij de
aangesloten partijen twee of meer betalingsachterstanden heeft. Bij meerdere signalen gaan wij
actief naar inwoners toe om onze hulp aan te bieden.
Alle ondertekenaars zijn blij met het convenant. Bijvoorbeeld Henriette Setz, directeur Klant en
Operations bij zorgverzekeraar Menzis: “De samenwerking is voor onze verzekerden van groot
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belang. Wij hebben -vaak als eerste- zicht op betalingsachterstanden, en deze doelgroep kampt
bovendien vaak met een lagere gezondheid. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met
partners actief te helpen bij het doorbreken van achterliggende problematiek. Zo maken we
impact op de kwaliteit van leven.”
Schaamte
Het gebeurt nog te vaak dat inwoners met financiële problemen zich laat melden bij de gemeente.
De problemen zijn dan te groot geworden om snel opgelost te kunnen worden. “Vaak schamen
mensen zich en dat is onnodig. Het kan iedereen overkomen”, aldus een deelnemer aan het
convenant. “Inwoners weten misschien niet altijd bij welke instantie ze waarvoor terecht kunnen
en welke mogelijkheden er bij de gemeente zijn. Het lijkt soms alsof er minder gebruik wordt
gemaakt van regelingen dan zou kunnen.”
Huisbezoek
Als er twee of meer signalen zijn van een betalingsachterstand, komt namens de gemeente
Rozendaal een ambtenaar van de gemeente Rheden op huisbezoek. Hij of zij probeert bij zo’n
huisbezoek zicht te krijgen op de omvang van de problematiek. Deze gaat vaak verder dan alleen
het financiële.
In veel gevallen scheelt het al, als een deskundige meekijkt en helpt om de boel weer op de rit te
krijgen.
Maar soms is meer begeleiding nodig en in enkele gevallen zelfs een schulden-aflosregeling met
de Kredietbank. Als dit het geval is, wordt u snel geholpen, zonder wachtlijst. Hulp accepteren is
overigens niet verplicht en begeleiding is altijd op vrijwillige basis.
Schulddienstverlening
De gemeenten Rheden en Rozendaal kennen een aantal regelingen waar inwoners gebruik van
kunnen maken. Bijvoorbeeld budgetbeheer of betalingsregelingen.
Soms kunnen andere voorzieningen ook helpen, zoals het “kindpakket” of een aanvullende
ziektekostenverzekering.
Als u meer wilt weten
Over de gemeentelijke regelingen is meer te vinden op de website van de gemeente
www.rozendaal.nl onder het kopje .”Zorg, welzijn, werk en jeugd” bij “Werk en inkomen”.
In een aantal gevallen wordt u dan doorgelinkt naar de website van de gemeente Rheden, die deze
regelingen voor onze gemeente uitvoert.

AED geplaatst bij IKC Dorpsschool
Het is nu een feit dat het gebied rond het IKC Dorpsschool voorzien is van een AED in een
buitenkast. Het is een AED die speciaal gebruikt kan worden voor kinderen bij een calamiteit,
maar uiteraard kan deze ook gebruikt worden bij volwassenen. AED staat voor Automatische
Externe Defibrillator. Met elektroshocks helpt het apparaat het hart op gang van iemand die een
hartstilstand heeft.De inzet van een AED kan levensreddend zijn.
Meer informatie kunt u vinden op https://hartslagnu.nl/ als u o.a. aangemeld wilt worden als
burgerhulpverlener.
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Pagina Openbare Orde en Veiligheid
Bijna 8 op de 10 mensen zouden een zichtbaar gestolen fiets niet kopen, zo blijkt uit onderzoek.
Toch komt heling regelmatig voor, zowel onder ondernemers als burgers. Met alle gevolgen van
dien. Want gestolen producten kopen, bezitten en verkopen is strafbaar.
Helling: bewust en onbewust
We hopen het niet, maar u kunt te maken krijgen met misdrijven die veel impact hebben, zoals
woninginbraken, diefstal, overvallen, straatroof of fraude en oplichting. De buit wordt bijna altijd
doorverkocht. “Mensen krijgen zo bewust of onbewust te maken met heling”, zegt Sybren van
der Velden, landelijk projectleider Woninginbraak en Heling bij de politie. “Bijvoorbeeld
wanneer gestolen tweedehands goederen worden aangeboden. Een goede manier om deze
misdrijven een halt toe te roepen, is het aanpakken van heling. Als we er samen voor zorgen dat
gestolen goederen niet meer doorverkocht kunnen worden, ontmoedigen we overvallen, inbraken,
straatroven en andere diefstallen. Immers: zonder heler, geen steler. Heling is het thema van de
jaarlijkse Week van de Veiligheid, dit jaar van 7 tot en met 13 oktober.
Tips voor inwoners
De kans op succesvolle opsporing van woninginbrekers, dieven en helers wordt vergroot als
mensen hun waardevolle spullen registreren. Als aangevers bij de aangifte direct een lijst met de
unieke serienummers van bijvoorbeeld apparatuur en foto’s van sieraden kunnen geven, kan de
politie gevonden buit sneller koppelen aan de rechtmatige eigenaar. Ook geeft het vaak
aanwijzingen naar het spoor van de dader(s). Registreren van uw eigendommen kan door het
uitgebreidere kostbaarhedenregistratieformulier van Politiekeurmerk te downloaden of de ‘app’
van www.stopheling.nl gebruiken. Met deze app kunt u ook controleren of te koop aangeboden
goederen als gestolen geregistreerd staan. U voorkomt daarmee dat u zelf (onbewust) aan heling
doet! Op www.dnavaneensieraad.nl kunt u stap voor stap een goede, uniforme beschrijving van
uw sieraden maken en uitprinten. Deze beschrijving kan de politie helpen gestolen juwelen bij u
terug te bezorgen. Installeer ook track-and-trace-software op uw mobiele telefoon, laptop en/of
tablet om deze makkelijker op te kunnen sporen.
Het lijkt misschien veel werk, alle waardevolle spullen registreren in de Stopheling app. Maar
mócht u met de checklist in de hand kunt u na diefstal eenvoudig nagaan wat er gestolen is. En
bij brand wat er verloren is gegaan. Zo kunt u de politie en je verzekeraar eenvoudig, nauwkeurig
en snel informeren om welke spullen het gaat, handig bij aangifte, opsporen van daders én bij het
afsluiten van de juiste verzekering.
Tips voor ondernemers
Ook ondernemers kunnen veel doen om heling te voorkomen. Waardevolle bedrijfseigendommen
kunnen geregistreerd worden in de app Stop Heling. Als ondernemers zelf tweedehands spullen
opkopen, kunnen ze vooraf via Stop Heling controleren of deze bij de politie als gestolen
geregistreerd staan. Opkopers zijn wettelijk verplicht een inkoopregister bij te houden, waarin ze
een omschrijving van het opgekochte goed en de naam en het adres van de aanbieder noteren.
Tegenwoordig gebruiken veel ondernemers hiervoor het Digitaal Opkopers Register (DOR) dat
gekoppeld is aan de database van Stop Heling. Zodra een gestolen goed wordt opgekocht,
ontstaat er een match met Stop Heling en ontvangt de politie automatisch een melding.
Meer weten? Kijk op https://stopheling.nl/ of https://deweekvandeveiligheid.nl/.
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Buurtwandeling Leermolensenk
Naar aanleiding van de bijeenkomst Buurt aan Tafel op 20 juni 2019 voor de wijk
Leermolensenk, is aangegeven dat er behoefte is om in de wijk eens te kijken of er eenvoudige en
praktische oplossingen denkbaar zijn om meer auto’s te kunnen parkeren.
Zoals eerder aangegeven zal er geen ruimte zijn om grootschalige ingrijpende maatregelen uit te
gaan voeren. Dit is alleen mogelijk als een straat toe is aan groot onderhoud.
Weet u een eenvoudige en praktische oplossing dan nodig ik u graag uit op
donderdag 24 oktober 2019 om 17.15 uur om samen met mij de mogelijkheden te bekijken.
Op die dag sta ik vanaf 17.15 uur op u te wachten op de kruising Mariendaal / Johan van
Arnhemstraat / Petronella van Hoornstraat / Constantia Loudonlaan, waarna we de
buurtwandeling gaan beginnen.
Henk Jacobsen, hoofd Openbare Werken gemeente Rozendaal

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 25 oktober 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 23 oktober 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Burendag rond de Leermolensenk
Nationale Burendag viel dit jaar op zaterdag 28 september en de buurtvereniging Leermolensenk
had alle bewoners in de buurt uitgenodigd om op die dag gezamenlijk het pad langs de Enk een
opfrisbeurt te geven. De gemeente zorgde voor leem en aan de buren de taak om dit netjes te
verspreiden over het pad. Er was regen voorspeld, maar jong en oud kwam met spades,
kruiwagens, harken en een zelfs een grote sjofel om de klus aan te pakken. Er werd koffie gezet
en weer andere buren zorgden voor gebak. Het zonnetje bleef schijnen tot de klus klaar was.
In de middag konden de kinderen insectenhotels maken onder leiding van Natuurmonumenten.
Een grote tent zorgde ervoor dat de kinderen droog bleven. Het Oranjefonds subsidieerde deze
geslaagde activiteit.
Tijdens de afsluitende borrel konden we met zijn allen terugkijken op een geslaagde en gezellige
burendag 2019.
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Sprookjesfestival op kasteel Rosendael
In de Herfstvakantie, van 12 t/m 20 oktober vindt het jaarlijkse Sprookjesfestival plaats. Ook op
kasteel Rosendael is deze week van alles te beleven.
Kinderen kunnen speuren en spelen in het park bij kasteel Rosendael met een speciale
Toverknapzak. Ontdek het park met een spannende speurtocht. In het Beleef! Souterrain kunnen
kinderen spelletjes spelen en van alles te weten komen over het kasteel.
Data: dinsdag 15 oktober / donderdag 17 oktober / vrijdag 18 oktober / zaterdag 19 oktober
Tijd: tussen 11.00 en 17.00 uur
Entree kind t/m 18 jaar, inclusief parkbezoek en toverknapzak: € 8,25, volwassenen betalen
alleen entree park € 5,00. Reserveren is niet nodig.
Bij de KasteelKidsClub gaat kinderen betoverend mooie knutselwerkjes maken in het Beleef!
Souterrain van het kasteel. Heerlijk kliederen, knutselen, plakken, knippen en knoeien. Daarna
kun je nog even lekker spelen in het souterrain en van alles te weten komen over het kasteel. Op
het voorplein liggen ook leuke spelletjes voor de kinderen klaar. Of gaan jullie liever toveren in
het park? Daar is ook van alles te beleven tussen 11.00 en 17.00 uur of jullie kunnen een plekje
reserveren in de rondleiding door het kasteel om 12.00 of 16.00 uur (duur 1 uur).Datum:
woensdag 16 oktober
Tijd: aanvang KasteelKidsClub 14.00 uur. Rondleiding kasteel om 12.00 en 16.00 uur.
Entree, incl. KasteelKidsClub, kasteel en park: kinderen t/m 18 jaar 8,25. Volwassenen betalen
alleen entree kasteel en park € 9,50. Museumkaarthouders en donateurs € 3,00. Reserveren is niet
nodig.
Kinderen die tot nu toe alleen maar konden dromen van zelf een prins of prinses worden, kunnen
zich nu inschrijven voor de prinsen- en prinsessencursus op kasteel Rosendael. Met een hofdame
of lakei maken kinderen in hun deftigste kleren een tocht door het kasteel en leren deftige
manieren en echte prinsen en prinsessenklusjes. Na afloop komt prinses Arnerijntje testen of
jullie een échte prins of prinses zijn en krijgt iedereen een glaasje ranja en een presentje.
Voor of na de cursus kunnen de kinderen met hun ouders het park ontdekken met de Beleef!
plattegrond. Op het gazon liggen leuke buitenspellen waar je je mee kunt vermaken en bij de
Oranjerie kan men heerlijk zitten voor een hapje en drankje.
Datum: vrijdag 18 oktober
Tijd: 14.30 uur (duur ong. 1,5 uur)
Entree, incl. kasteel en parkbezoek: volwassenen € 12,50, kinderen t/m 18 jaar 8,25.
Museumkaarthouders en donateurs GLK € 3,00 pp. Uitsluitend via online ticketverkoop, via
glk.nl/rosendael.

Historische wandeling landgoed Rosendael
Wie wil kennismaken met landgoed Rosendael kan dat doen op zondag 20 oktober. De
boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren dan een cultuurhistorische
excursie. Het wordt een afwisselende wandeling van ca 3,5 km over de Koningsberg en in de
omgeving van de oude begraafplaats van het landgoed. De boswachters besteden ook aandacht
aan de landschappelijke aanleg en cultuurhistorische aspecten van het park en de begraafplaats.
Start: 14.00 uur op de parkeerplaats van kasteel Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal.
Duur: ca. 2 uur. Afstand: ca. 3,5 km. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro
p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige
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donateurspas. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen). Reserveren
niet nodig. Informatie via www.glk.nl/activiteiten of Gerard van Kerkhoff, tel. 06-23218416.

Collecte voor mensen met een visuele beperking
Het Bartiméus Fonds zet zich in voor mensen die slechtziend of blind zijn, zodat zij zo goed
mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving.
Van 21 t/m 26 oktober collecteert het Bartiméus Fonds in Rozendaal. De opbrengst wordt besteed
aan slimme hulpmiddelen.
Voorbeelden van hulpmiddelen die Bartiméus wil ontwikkelen zijn apps die je via spraak en
beacons helpen om je weg te vinden op straat en in gebouwen. Een deurbel die werkt met
gezichtsherkenning en via een trilsignaal doorgeeft of er wel of geen bekende voor je deur staat.
Robotjes die het oogonderzoek bij kinderen leuker, maar vooral beter maken. En tests waarmee je
thuis je gezichtsvermogen kunt meten, zodat je niet steeds naar het ziekenhuis hoeft. Allemaal
innovaties die mensen met een visuele beperking helpen om weer midden in het leven te staan.
Meer informatie: bartimeusfonds.nl/collecte.

Opening Fysiopraktijk Velp
Fysio Donders opent 25 oktober officieel haar nieuwe vestiging ‘Villa Daalhuizen’
Arnhemsestraatweg 346 te Velp. Vanaf 17:00 uur bent u van harte welkom, het officiële
programma start om 17:50 uur. Burgemeester van gemeente Rheden; Carol van Eert zal de
feestelijke opening verrichten. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor een aangeklede
borrel en het bezichtigen van de behandelruimtes. Voor aanmelding van het bijwonen van deze
festiviteit kunt u een mail sturen naar opening@fysiodonders.nl Voor meer informatie omtrent
behandelingen verwijzen wij u naar onze website www.fysiodonders.nl of bel 0264433523. Graag zien wij u 25 oktober om persoonlijk kennis te maken! Met sportieve
groet, Jurian Donders

Muziek aan Huis in Velp en Rozendaal op zondagmiddag 27 oktober in 30
huiskamers
In Velp en Rozendaal klinkt op zondagmiddag 27 oktober overal muziek tijdens het Muziek aan
Huis Festival. In dit festival treden opkomende en gearriveerde muzikale talenten op voor
dorpsgenoten.
Tijdens het Muziek aan Huis Festival wordt niet gespeeld in officiële zalen, maar in huiskamers
van particulieren die hun woning openstellen én in twee woon-zorginstellingen. Op iedere plek
zijn drie optredens van elk maximaal 30 minuten. Iedereen kan naar eigen zin en smaak een
programma samenstellen en van optreden naar optreden wandelen of fietsen. Er is ook gedacht
aan dorpsgenoten die minder mobiel zijn. De entree is vrij, al wordt een vrijwillige bijdrage wel
op prijs gesteld om de organisatiekosten te bestrijden.
Muziek aan Huis is een festival voor en door dorpsgenoten. De muziek wordt gemaakt door
mede-dorpsbewoners of muzikanten die op een andere manier een band hebben met Velp of
Rozendaal. Alle genres komen aan bod, instrumentaal en vocaal, van klassiek tot popmuziek, van
jazz tot luisterliedjes en ga zo maar door. Sommige optredens zijn solo, maar er zijn ook duo’s,
allerlei bands, koren en ensembles.
In totaal openen 24 ‘echte’ grote en kleine huiskamers hun deuren, maar ook in de woon- en
zorginstellingen Nieuw-Schoonoord en Lorentzhuis wordt muziek gemaakt. Natuurlijk voor de
bewoners, maar ook anderen kunnen daar komen luisteren. Andere bijzondere locaties met
11 oktober 2019

8

muziek die past bij de verschillende sferen zijn het Kasteel en de Kerk in Rozendaal en de Tuin
van Sjef in Velp. Tenslotte voor wie avontuurlijk is ingesteld aan de rand van Velp is er een stal
met muziek waarvan het publiek kan genieten en de koeien hopelijk niet schrikken.
Het festival wil de saamhorigheid in de dorpen bevorderen. Dat geldt ook voor wie niet zo
makkelijk zelfstandig van huis kan. Als hulp vragen aan buren, vrienden of kennissen niet lukt,
kan gebruik worden gemaakt van enkele busjes die door de organisatie beschikbaar worden
gesteld. Dan is er geen vrije keus uit de huiskamers mogelijk, maar er zijn wel drie verschillende
routes. Dit vervoer aanvragen is mogelijk vanaf 2 oktober tot uiterlijk 20 oktober via www.mahvelprozendaal.nl of tel. 06-33427390. Het aantal beschikbare plaatsen is helaas beperkt.
Routes van de busjes:
1. Klassiek met een knipoog (klassiek en klassiekers)
2. Voor elk wat wils (klassiek, swing en rock)
3. Country en koper (countrysongs, rockabilly en koperblazers)
Opening
Om 12:00 uur opent de burgemeester van Rozendaal mevrouw Ester Weststeijn het festival in de
Serre van Rozendaal (bij de kerk). Iedereen is daar van harte welkom: muzikanten, gastheren en vrouwen en natuurlijk alle muziekliefhebbers die van deze muzikale middag gaan genieten. Als
voorproefje is hier alvast een verrassend optreden.
Alle informatie die nodig is om een keuze te maken uit het enorme aanbod is te vinden in de
gratis Muziek aan Huis krant die vanaf 8 oktober overal in de dorpen klaar ligt om thuis en
onderweg te raadplegen. De krant bevat een plattegrond van Velp en Rozendaal waarop alle
locaties met een nummer zijn aangegeven. Per nummer wordt van elk optreden aangegeven wie
speelt en/of zingt en welke soort muziek te verwachten is. Voor meer actuele informatie is de
website te raadplegen: www.mah-velprozendaal.nl.
Muziek aan Huis wordt georganiseerd door een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers van de
Stichting Cultureel Podium Jansen en De Feijter.
website: www.mah-velprozendaal.nl
e-mail: info@mah-velprozendaal.nl
Voor de agenda:
Programma Muziek aan Huis 27 oktober 2019
12.00 – 12.45 uur
Opening door mevrouw Ester Weststeijn, burgemeester van Rozendaal in
De Serre van de Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15
13.00 – 17.30 uur
30 optredens in huiskamers, woon-zorginstellingen en andere locaties in
Velp en Rozendaal
17.30 – 19.30 uur
Feestelijke afsluiting voor gastvrouwen/heren en muzikanten door
mevrouw Gea Hofstede, wethouder van Rheden

Een verwenmiddag op de Dag van de Mantelzorg voor mantelzorgers in de
gemeente Rheden en Rozendaal op zaterdag 9 november
Bent u een van de mensen die langdurig zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend, kennis of buur? En woont u in
de gemeente Rheden of Rozendaal?
Dan bent u, mantelzorger,van harte uitgenodigd voor een ontspannende middag op de Dag van de
Mantelzorg.
De Dag van de Mantelzorg is voor de gemeenten Rheden en Rozendaal een reden om
mantelzorgers te verwennen en een middag van ontspanning te bieden. MVT (voor mantelzorg en
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vrijwillige thuishulp) organiseert deze dag in samenwerking met de mantelzorgcafés van
Innoforte en Attent. De bijeenkomst vindt dit jaar plaats in Sandton Hotel De Roskam aan de
Arnhemsestraatweg 62 in Rheden.
Na een welkom door de burgemeesters van de gemeente Rheden en Rozendaal kunt u gedurende
de middag genieten van muziek van de band Something Else en de trucs van goochelaar Henk
Arnoldus. De band speelt een heel uitgebreid repertoire. U kunt heerlijk luisteren of lekker
meezingen met muziek van van Adele, the Carpenters, Stevie Wonder maar ook uw verzoekjes!
De goochelaar is van hoog niveau en zal u verrassen met zijn zeer bijzondere trucs. En natuurlijk
wordt u intussen verwend met een lekker drankje en hapje.
De zaal is vanaf 13.30 uur open. Het programma begint om 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur.
Deelname is gratis.
Wilt u er bij zijn meldt u dan uiterlijk 4 november aan bij MVT Rheden en Rozendaal.
Telefonisch: 026 – 370 70 70 (op werkdagen tussen 9.30 – 11.30 uur, andere tijden
antwoordapparaat) of per e-mail: hulpmvt@mvtrheden.nl Inschrijving gebeurt op volgorde van
aanmelding.
Wanneer u vervoer nodig heeft om naar deze bijeenkomst te komen of iemand die u vervangt
tijdens uw afwezigheid kunt u dat aangeven bij uw aanmelding. Wij zullen dan ons uiterste best
doen dit in overleg met u te regelen.

Welke sporten kan je met een beperking doen?
Als je een beperking hebt vraag je je misschien af welke sporten jij zou kunnen doen. Welke
sport bij jou past is natuurlijk afhankelijk van wat jij leuk vindt in een sport en wat jouw
beperking is. Het is bij jouw zoektocht vooral belangrijk dat je uitgaat van je mogelijkheden. Dan
zul je zien dat je veel meer kunt!
Als voor jou gezelligheid belangrijk is bij het sporten dan kun je bij je sportkeuze al gericht naar
teamsporten kijken, zoals rolstoelbasketbal bij de Rhedense Rollers of voetbal bij S.C. Rheden.
Sport je liever alleen dan kun je denken aan individuele sporten als rolstoeltennis bij TV
Beekhuizen of bootcamp bij I am Sports. Trouwens: veel van die sporten kun je ook samen
doen!
Ben jij een echt buitenmens? Dan zul je zeker extra plezier beleven aan een buitensport. Bij
wandelen met Slow Sports NL in Rheden of Wolfheze kun je van de natuur genieten terwijl je
aan het bewegen bent. Sport jij liever warm en droog dan kun je in de vele sporthallen of
fitnesscentra terecht voor jouw favoriete sport.
Daarnaast kan sport voor jou een manier zijn om te ontspannen en heerlijk tot rust te komen.
Denk dan aan Tai Chi in Velp of Qiqong in Doesburg. Het kan ook dat je wat extremers zoekt in
bijvoorbeeld een vechtsport als judo bij I Am Sports of Judokwai in Giesbeek. Dat kan gewoon!
Of wat dacht je van zeilen bij watersportvereniging Giesbeek!
Heb je zo al een idee van wat je kan doen in de omgeving? Of juist nog helemaal niet? Ga dan
naar de Sport-zoek-functie op www.unieksporten.nl. Dat is een heel handig hulpmiddel om je te
helpen om jouw sport te vinden. Door de vragen van de Sportkeuze hulp te doorlopen kom je
vanzelf op jouw ideale sport uit. En dan kun je het gelijk gaan proberen natuurlijk!
Je kunt ook de hulp inschakelen van de coördinatoren van Uniek Sporten regio Arnhem. Via een
mailtje naar regioarnhem@unieksporten.nl kijken we samen naar jouw wensen en de
mogelijkheden die je hebt met sporten. Ga dus aan de slag en zorg ervoor dat je 2019 sportief
afsluit!
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