Rozendaal, 7 februari 2020
Uitgave 2020-03
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Een klein feestje: één jaar!
Op 14 februari, over exact één week, mag ik me alweer een vol jaar lang burgemeester noemen
van uw gemeente. Wat gebeurt er dan veel in een jaar en wat is het een bijzonder beroep!
Een honderdjarige mevrouw feliciteren. Koffie met een 65-jarig bruidspaar. Een bloemetje
brengen waar brand is geweest. Een Koninklijke Onderscheiding mogen opspelden. De pop-up
expositie duurzaamheid in de Torckschool openen. Op pad met kinderburgemeester Annemijn.
Overleg met alle burgemeesters uit de regio Arnhem-Nijmegen. Deelnemen aan landelijke
bijeenkomsten, over digitale veiligheid, over lokale democratie. Overleg met de politie.
Vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Gesprekken met sommigen van
u, over wat u bezig houdt en waar u zorgen over heeft. Werkbezoeken met de wethouders bij de
Voedselbank Arnhem, bij het Hospice. Sinterklaas ontvangen bij IKC Dorpsschool.
Herdenkingen bij onze oorlogsmonumenten. Vijf keer ‘Buurt aan Tafel’, bij u in de buurt.
Koningsdag bij het kasteel. Speeches, bij de 4 mei herdenking, bij de nieuwjaarsreceptie, bij een
bijeenkomst voor nieuwe inwoners, bij de jaarlijkse Brandweeravond.
Belangrijker mogelijk nog: het werk in het gemeentehuis. Talloze stukken in de B&W
vergadering behandeld. Gemeenteraadsvergaderingen voorgezeten. Stukken geschreven. Veel
overleg gevoerd in en met de medewerkers van onze eigen organisatie. Over informatieveiligheid
en privacy. Over inbraakpreventie. Over de ontwikkeling van onze organisatie.
Ik ben bij lange na niet compleet, maar u snapt het idee: het is divers. Ik wil van de gelegenheid
gebruik maken om te benadrukken dat ik, als burgemeester, weliswaar een zichtbare, maar toch
vaak een relatief kleine rol speel. De wethouders, de commissie- en raadsleden, onze ambtelijke
organisatie, de vrijwilligers, u als bewoners – een ieder die zich inzet voor deze gemeente en
gemeenschap, dáár gaat het om. We werken, zelfstandig en in samenwerking, continu aan een
groene, duurzame, sociale en veilige gemeente. We hebben oog voor de regio en oog voor elkaar.
Dát is pas bijzonder – veel specialer dan dat ambt met die ambtsketen. Ik ben blij dat ik in uw
midden mag werken en kijk uit naar jaar 2!
Ester Weststeijn
Burgemeester
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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.
Vossenberglaan 5

Betreft aanvraag uitbreiding van de woning op dit adres.

Verleende omgevingsvergunning
De Genestetlaan 9
Betreft vergunning voor het plaatsen van een dakkapel en
dakopbouw van de woning op dit adres, verzenddatum 29
januari 2020.
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 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 bewoonster van de Ringallee 6 voor het onmiddellijk kappen van een beuk in de tuin
van haar woning (verzenddatum 28 januari 2020).
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 vergunning rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen
zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 10 maart 2020) 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
• IJS en IJSKOUD voor een standplaatsvergunning voor de verkoop van IJs op het
Rozendaalse veld voor het jaar 2020.
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Deze aanvraag kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Pop-up expositie duurzaamheid geopend in Rozendaal
Vrijdag 31 januari opende onze burgemeester, Ester Weststeijn, de tijdelijke tentoonstelling
“Duurzaam Rozendaal” in de historische Torckschool aan de Rosendaalselaan. Op initiatief van
de Werkgroep duurzaamheid en met steun van de gemeente is in korte tijd een zeer interessante
tentoonstelling gerealiseerd met veel informatie over energiebesparing en duurzaamheid. Op
informatieborden wordt uitgelegd welke stappen er mogelijk zijn en in welke volgorde, teneinde
een woning energiezuinig en –desnoods in een tweede stap – los van het aardgas te maken.
Stappen die ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan de afspraken die in Parijs en in de EU
gemaakt zijn, met als doel om in 2030 de CO2-uitstoot gehalveerd te hebben en in 2050 tot nul
gereduceerd. Ook zijn er monsters van o.a. isolatiematerialen te zien ter illustratie van de
maatregelen.
De tentoonstelling vraagt ook aandacht voor biodiversiteit en geeft aan hoe we die in onze
omgeving (tuin en openbare ruimte) op eenvoudige wijze kunnen bevorderen.
De tentoonstelling is voorlopig t/m eind februari geopend op elke woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur en elke vrijdag en zaterdag, ‘s ochtends van 10.00 tot 12.00 uur en ‘s middags tussen
14.00 en 16.00 uur. Bezoekers kunnen hun naam in de Torckschool achterlaten indien zij in de
toekomst op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen rond duurzaamheid in
Rozendaal en krijgen dan een LED-lamp mee.
U bent van harte welkom! Vrijwilligers van de werkgroep staan u tijdens de openingstijden graag
te woord.
Namens de Werkgroep Duurzaam Rozendaal, Erik Kool

Een betaalbare oplossing voor een (bijna) gasloze woning
• Bewoners: Jan Jacob en Ineke
• Adres: Apollaan Rozendaal
• Soort woning: vrijstaande bungalow, 200 m2 vloeroppervlak, 750 m3 inhoud (woonkamer
en vier slaap/ studiekamers).
• 1 fase 40A aansluiting in de meterkast.
• Bouwjaar 1999, houtskelet. Nieuwe verwarmingsinstallatie 2019.
• Energielabel A
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• Huidig energieverbruik: 70m3 gas (voor koken) + Elektriciteit 6500 Kwh + hout voor
houtkachel (€300) (Vergelijk met 2017: 1106m3 gas; elektriciteit: 6900 Kwh)
Wij zijn de eerste bewoners van dit nieuwbouwhuis in de Kapellenberg. Na 20 jaar was de CVketel aan vervanging toe en was de vraag aan de orde: wat nu? Besloten is om ‘van het gas af te
gaan’ en wij beschouwden het als een sport om een moderne verwarmingsinstallatie te installeren
tegen zo weinig mogelijk kosten.
Eerst een lucht-water warmtepompboiler in huis voor sanitair warm water in plaats van de
combiketel; de kosten om warm water te produceren zijn hierdoor behoorlijk gedaald.
Vervolgens vervanging van hoge-temperatuur radiatoren door grotere traditionele radiatoren. In
badkamer en keuken was al vloerverwarming. We plaatsten een lucht-water monoblock
warmtepomp (7kwh) buiten, die kon eenvoudig aangesloten worden op de bestaande CV leiding.
Dit alles zonder complexe, storingsgevoelige regelsystemen en geïnstalleerd door een
vakbekwame installateur.
Door het zelf importeren van de warmtepompen uit omringende landen is zo’n 40% aan
inkoopkosten bespaard. We hebben zelf de regie gevoerd over ontwerp en realisatie van de
installatie. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd en heeft ook consequenties voor
garanties.
De woonkamer wordt bij het juiste weer gestookt met een houtkachel.
Ventilatie is nu nog geregeld met een traditionele mechanische ventilatie. De volgende stap is om
de afgevoerde lucht door de warmtepompboiler te leiden, hiermee kan de warmte uit de
luchtafvoer worden teruggewonnen.
Belangrijkste toegepaste duurzaamheidsmaatregelen:
• isolatie van de woningschil al bij de bouw op behoorlijk niveau (HR++ dubbelglas U
waarde=1,19 W/m2K; Vloerisolatie Rc=3,5 m2 K/W; buitenmuren Rc=3,5 m2 K/W;
Plafondisolatie naar vliering 80mm Minerale wol; Dakisolatie Rc=3,5 m2 K/W)
• ruimteverwarming door buiten geplaatste lucht-water warmtepomp
• lagetemperatuurverwarming met radiatoren in woonvertrekken en vloerverwarming in
badkamer en keuken
• lucht-water warmtepompboiler in huis voor sanitair warm water
• 16 zonnepanelen
• het voornemen is om over te schakelen op elektrisch koken, waardoor de woning geheel
van het gas af kan.
• totale kosten ruimteverwarming en tapwater: € 5000, inclusief subsidie, exclusief
zonnepanelen.
• regenwater wordt al ingevoerd in de bodem van het eigen erf.
Ervaringen en tips:
• ook low budget is een behaaglijke woning mogelijk zonder gasverbruik.
• wees dan wel kritisch op het programma van eisen en ga niet blindelings af op de
standaard oplossingen van een installateur (wil je wel elk vertrek tot 22oC verwarmd
hebben bij een buiten- temperatuur van -10 oC?).
• lagetemperatuur verwarming is ook mogelijk zonder vloerverwarming of dure
lagetemperatuur radiatoren.
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• onderhoudscontracten zijn nog erg hoog. Echter: het belangrijkste specialisme dat nodig
is, is de controle en eventuele aanvulling van koelvloeistof (denk aan je koelkast,
ongeveer dezelfde werking, hoe vaak laat je die onderhouden??).
• er moet onderhoud op 2 warmtepompen gedaan worden, het schoonmaken van de filters
en warmtewisselaar is redelijk eenvoudig om zelf te doen.
Bent u ook een voorloper? We horen graag uw ervaringen!
Namens de Werkgroep: erik.kool@kpnmail.nl.

De ZonneRoos: Update
Naar aanleiding van de aanbieding van onze leverancier om palletvoordeel door te geven aan
onze leden is veelvuldig gereageerd: Er hebben zich 61 mensen aangemeld voor een calculatie
van de mogelijkheden.21 van hen waren inmiddels lid van de coöperatie. De overige 40 zullen lid
moeten worden om van de korting gebruik te mogen maken. Enkelen hadden de aanvraag in het
najaar al gedaan. Omdat zij hun offerte hadden aangehouden, konden zij ook nog meedoen met
onze actie. We zijn blij dat we zoveel mensen kunnen bedienen en hopen dat alle daken geschikt
zijn om veel zonnepalen te plaatsen.
Maar de bemiddeling in zonnepanelen is voor ZonneRoos geen doel op zich. Het is een middel
om de algehele doelstelling van de coöperatie te verwezenlijken: Het (doen) opwekken van
duurzame energie voor en door inwoners van Rozendaal.
Hiermee kunnen we meteen toelichten dat onze actie niet concurreert met het initiatief winst-uitje-woning. Dit initiatief is bedoeld voor algemene en/of algehele verduurzaming van woningen.
Dat hier zonnepanelen bij horen is begrijpelijk. Wij vinden het zelfs wenselijk dat er partijen zijn
die (bijvoorbeeld in combinatie met dakisolatie of het leveren van een zonneboiler) zonnepanelen
aanbieden. Dit geeft u nog meer mogelijkheden om diverse offertes en aanbieders met elkaar te
vergelijken. Er werd gevraagd of de ZonneRoos zich niet beter kon aansluiten bij winst-uit-jewoning. Maar juist om een bepaalde mate van veelzijdigheid te houden vinden wij het beter om
dat juist niet te doen. Dit helpt u om een juiste keuze te maken door verschillende aanbieders met
elkaar te vergelijken. Ook als u energie gaat opwekken met panelen van een andere leverancier
vinden wij dat een goede zaak.
Over de ZonneRoos:
De ZonneRoos is de energiecoöperatie van Rozendaal met de doelstelling om de opwek van
duurzame energie voor en door Rozendalers mogelijk te maken. De opbrengsten van de
ZonneRoos komen ten goede aan de leden. De coöperatie heeft zelf geen winstoogmerk en wordt
bestuurd door vrijwilligers. Lidmaatschap kost € 25,00 per huishouden per jaar en biedt de
gelegenheid om gebruik te maken van de verschillende privileges die de coöperatie aan haar
leden zal gaan bieden. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief of lidmaatschap via:
zonneroosrozendaal@gmail.com.
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Commissie- en Raadsvergadering d.d. 11 februari 2020
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 11 februari 2020.
Commissievergadering
Deze maand vergaderen drie commissieblokken
_________________________________________________________________________
Blok Algemene Zaken en Financiën
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.
Opening
2.

Bespreking contourennotitie regio (ingekomen stuk nr.1) in aanwezigheid van een lid
van de stuurgroep Versterking regionale samenwerking

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. 10 december 2019
Betreft de agendapunten van het blok AZ en Financiën

5.

Rondvraag

6.
Schorsing
___________________________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.30 uur
Agenda:
7.
Heropening
8.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en
mededelingen van de raad)
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9.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 10 december 2019
Betreft de agendapunten van het blok VROM, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

10.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 11 februari 2020:
Agendapunt 6: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van
een aansluiting op het glasvezelnetwerk voor de gemeentelijke organisatie
Agendapunt 7: Voorstel inzake herinrichting buitenterrein IKC Dorpsschool

11.

Rondvraag

12.
Schorsing
___________________________________________________________________________
Blok Sociaal Domein
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.50 uur
Agenda:
13.
Heropening
14.

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

15.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 10 december 2019
Betreft de agendapunten van het blok Sociaal Domein

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
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.
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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 21februari 2020. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 19 februari 2020 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Concert georganiseerd door de Vrienden van de kerk te Rozendaal. 9 febr.
2020, aanvang 15.30 uur.
Het concert heeft twee delen. Het Reinecke Trio speelt van Carl Reinecke zijn trio voor klarinet,
hoorn en piano. Daarna speelt het duo Ratajski, piano en Baanders, cello muziek van Vivaldi,
Bloch, Fauré, Mendelsohn en Saint-Saeëns.
De kerk gaat open om 15.00 uur. Entree € 13 pp. Vrienden € 10.- Gelrepas- en
studentenkaarthouders € 5.- Kinderen onder 10 jaar (onder begeleiding) gratis.
Na afloop “meet and greet” met aangeboden drankje in de Serre. Kaartverkoop vooraf aan het
concert in de kerk. Reserveren: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
www.dekerkvanrozendaal/stichtingvrienden

Open contactmiddag KBO-PCOB voor senioren: Walter Toon(t) Hermans
‘Wat hebben we gelachen’ kopte de voorpagina van de krant toen bekend werd dat ‘de grote
clown’ op 22 april 2000 was overleden. Heel Nederland was in rouw. ‘De clown is niet meer’ zo
opende het acht uur journaal. De hele dag was er op iedere televisiezender dit trieste nieuws te
horen en in elk nieuwsprogramma werd er aandacht aan besteed. Mensen spraken elkaar aan op
straat: ‘Heb je het al gehoord? Toon is dood.’ Toon, alleen zijn voornaam was al genoeg.
Iedereen wist over wie je het had.
Waar is de tijd gebleven van lachen om eigenlijk niets en toch iets groots. Lachen zonder mensen
te choqueren en te schofferen. Gewoon ouderwets je de tranen lachen? Een avondje Toon stond
daar altijd garant voor. Of hij nou ‘De stoel van mijn zuster’ liet zien, of vertelde over het banket
met de gehaktbal en de uitschuiftafeldame of zijn kolderliedjes zong met o.a.
Nottebellemagarineta, miljoenen mensen hebben onbedaarlijk gelachen. Deze humor is tijdloos.
Deze humor moet bewaard worden.
Daarom: ‘Walter (van Geffen) Toon(t) Hermans’. De toegang is gratis, belangstellenden zijn
welkom. Datum: 11 februari. Plaats: De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp
Aanvang: 14.00 uur

Help mee met overzetten amfibieën
Net als afgelopen jaren zullen vrijwilligers in de periode maart-april amfibieën in Rozendaal
overzetten bij het passeren van de Beekhuizenseweg. De afgelopen tien jaar is met hulp van
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vrijwilligers een groot aantal dieren geholpen bij deze gevaarlijke oversteek. De vrijwilligers
kunnen bij deze klus extra hulp goed gebruiken.
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. Bij
deze amfibieëntrek steken veel dieren de Kerklaan, Beekhuizenseweg en Rosendaalselaan over.
In deze periode worden veel beesten overreden door het autoverkeer.
Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen plaatst Geldersch Landschap dit voorjaar weer
lage schermen aan beide kanten van de weg bij de ingang van kasteel Rozendaal. De padden en
kikkers worden via de schermen geleid naar emmers die in de grond zijn gegraven. De
vrijwilligers zorgden ervoor dat de emmers meerdere keren per dag werden geleegd en dat de
dieren op een veilige plek aan de andere kant van de weg worden losgelaten.
Doe mee!
Wie de amfibieën een handje wil helpen, kan zich tot en met 20 februari opgeven als vrijwilliger.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Anton Logemann (e-mail anton@citaat.nl).

Lancering van het behandelpaspoort
Sinds jaar en dag is in Velp de zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde Bertholet gevestigd. De
medewerkers van deze praktijk constateerden regelmatig dat veel patiënten het belangrijk vinden
om regie te kunnen (blijven) voeren over hun behandeling. Echter werd een handvat gemist om
over deze wensen in gesprek te gaan met naasten en de huisarts. Daarom is in deze praktijk is de
afgelopen 3 jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van het ‘Behandelpaspoort’.
Het Behandelpaspoort is een boekje dat lijkt op een echt paspoort. Met behulp van dit
Behandelpaspoort kunnen mensen nadenken en praten over wensen ten aanzien van behandeling
en zorg. In het boekje kan ook ingevuld worden welke wensen dat zijn. Ook kunnen mensen
aangeven wie hun contactpersonen zijn en een pasfoto toevoegen. En er is ruimte om te
beschrijven wie u bent en wat belangrijk voor u is.
Een bijgevoegd informatieboekje helpt om alle gebruikte (medische) termen goed te begrijpen.
Eventueel kan het paspoort ook samen met een mooi opbergmapje aangeschaft worden waarin u
ook uw zorgpasje en bijvoorbeeld uw medicatie-overzicht kwijt kunt.
Ook als mensen helemaal gezond zijn, kan het verstandig zijn om over behandelwensen na te
denken. Het Behandelpaspoort kan daarbij helpen.
Sinds de lancering van het Behandelpaspoort eind november 2019, zijn de reacties erg
enthousiast. EenVandaag maakte er een mooie reportage over en duizenden mensen bestelden al
een paspoort!
Voor meer informatie kunt u de website https://www.behandelpaspoort.nl/ bekijken.
Het Behandelpaspoort is te verkrijgen via deze website en in Velp bij apotheek Boots, bij
boekhandel Jansen & de Feijter en bij ontmoetingscentrum Ons Raadhuis.

BoekStart-uurtjes in de Bibliotheek Dieren en Velp
Vanaf vrijdagochtend 7 februari zijn baby’s en ouders van harte welkom in de Bibliotheek Dieren
en Velp bij de speciaal voor hen georganiseerde BoekStart-uurtjes. BoekStartcoaches van de
Bibliotheek Veluwezoom gaan met hen voorlezen, boekjes bekijken, liedjes zingen en een
spelletje doen. Ouders krijgen daarnaast de gelegenheid om met andere ouders ervaringen uit te
wisselen.Samen een knisperboekje of een boekje met geluiden bekijken, daar leert je kindje veel
van. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de
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concentratie. Allemaal zaken waar een baby een leven lang plezier van heeft. Bovendien versterkt
het de band tussen ouder en kind, als je samen een boekje bekijkt, plaatjes aanwijst en benoemt,
versjes leert en verhaaltjes vertelt.
Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer info:
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda en www.bibliotheekveluwezoom.nl/boekstartcoach

Spel & Avontuur op park Rosendael
Op zondag 16 februari zijn er tussen 11:00 en 16:00 uur leuke activiteiten te doen in kasteel en
park Rosendael! Op deze dag kunnen kinderen broodjes bakken, Mega Twister spelen en/of
lasergamen in het park en om 14.00 uur in het kasteel meedoen met de KasteelKidsClub.
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 € 6,00
voor volwassenen en € 4,00 voor kinderen 4 t/m 18 jaar en doe mee aan de lasergame activiteit
voor € 2,00! Scoutinggroep Lido '76 is een leuke, actieve groep voor jongens en meisjes in
Arnhem Zuid. Zij organiseren en begeleiden deze activiteiten op een bijzondere locatie als
kasteel Rosendael.
Bezoek ook het Beleef! Souterrain in het kasteel en doe de spelletjes! Ga het park ontdekken met
de Beleef! Plattegrond. Park en kasteel zijn geopend tussen 11:00 en 16:00 uur.
Natuurlijk is het mogelijk om de activiteiten te combineren met een rondleiding door het kasteel,
om 11.30 / 13.00 / 14.30 uur.
Datum en tijd: zondag 16 februari, tussen 11:00 en 16:00 uur. KasteelKidsClub 14.00 uur (duur:
ca 1,5 uur). Entree KasteelKidsClub: € 5,00
Reserveren niet nodig.
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