Rozendaal, 27 mei 2011
Uitgave 2011-11
GEMEENTELIJK NIEUWS

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.
Emmapiramide

Aanvraag voor de activiteit bouwen
Betreft een aanvraag voor het verhogen van de houten uitkijktoren
(Emmapiramide)
(ontvangen 16 mei 2011)

Schelfhoutlaan 24

Aanvraag voor de activiteit bouwen
Betreft een aanvraag voor het uitbreiden van de woonkamer
(begane grond) van de woning op dit perceel
(ontvangen 18 mei 2011)

Verleende omgevingsvergunning
Kerklaan 21
Voor de activiteiten bouwen, slopen en het verplaatsen van de
uitweg.
Betreft vergunning voor wijzigingen van het woonhuis (kozijn
wijziging achtergevel, en wijzigingen aan het dak) op dit perceel
(verzonden 25 mei 2011)
De verleende vergunning en de daarbij behorende stukken 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 een van de verleende vergunningen en/of
vrijstellingen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen 6 weken een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843662).
APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning/ontheffing verleend aan:
- Boekhandel Jansen de Feijter voor het plaatsen van een zestal reclameborden
(driehoeksborden) in Rozendaal in de periode van 6 tot en met 19 juni 2011, ter
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-

aankondiging van de zomerfair (boekenmarkt in de kerk van Rozendaal). Verzenddatum
18 mei 2011.
Rosendael 74 voor het plaatsen van een kraampje met politiek promotiemateriaal bij de
papiercontainer op zaterdag 18 juni 2011 (verzenddatum 26 mei 2011).
De organisatie van de fietstoertocht “De Gelderse Papierroute” voor het in geval van nood
berijden van de reguliere fietspaden van het natuurgebied van Rozendaal met een EHBOmotor, gedurende voornoemde tocht op zaterdag 28 mei 2011 (verzenddatum.26 mei
2011).

Bovengenoemde vergunningen (ontheffing) liggen gedurende zes weken ter inzage op het
gemeentehuis van Rozendaal. Iedere werkdag tijdens de openingstijden kunt u de stukken
komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van deze vergunningen (ontheffing)
rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen zes weken na bovengenoemde
verzenddatum respectievelijk tot en met 29 juni 2011(Reclameborden), 7 juli 2011(overige
vergunningen/ontheffing) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W
van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843661). Tevens kan een
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te
Arnhem.
De burgemeester van Rozendaal heeft vergunning verleend aan:
- Een bewoner van de Johan van Arnhemstraat voor het organiseren van een straatbarbecue
aldaar op zondagmiddag 26 mei 2011.
- De Velpse wandelsportvereniging “Steeds Voorwaarts” voor de jaarlijkse
avondvierdaagse over onder andere Rozendaals grondgebied in de periode van 7 tot en
met 10 juni 2011 (verzenddatum 26 mei 2011).
- Het organiserend comité voor het jaarlijkse straatfeest in de De Genestetlaan op zaterdag
11 juni 2011, van 17.00 uur tot 23.00 uur (verzenddatum 26 mei 2011).
Bovengenoemde vergunningen liggen gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis
van Rozendaal. Iedere werkdag tijdens de openingstijden kunt u de stukken komen inzien.
Iedere belanghebbende, die door een van deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang is
getroffen, kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum ( tot en met 7 juli 2011)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106,
6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843661). Tevens kan een voorlopige voorziening worden
aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Aanvragen om vergunning/ontheffing
Het gemeentebestuur van Rozendaal heeft de navolgende aanvragen om vergunning/ontheffing
ontvangen:
- Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van een aantal driehoeksborden in Rozendaal
in de periode van 12 september 2011 t/m 25 september 2011, ter aankondiging van de
collecteweek van de Nierstichting.
- De Herfstfaircommisie voor de jaarlijkse bazaar in de kerk van Rozendaal op zaterdag 5
november 2011 van 10.00 uur tot 16.00 uur in de kerk van Rozendaal.
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Deze aanvragen kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Gemeentehuis gesloten op 2 en 3 juni
Op Hemelvaartsdag, 2 juni 2011 en op vrijdag 3 juni 2011 is het gemeentehuis gesloten.

Nulmeting luchtkwaliteit langs A12 afgerond
De concentraties fijn stof en stikstofdioxide langs de A12 tussen de knooppunten Waterberg en
Velperbroek liggen onder de wettelijke normen. Dat blijkt uit een zogeheten nulmeting die is
uitgevoerd door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).
Rijkswaterstaat gaat dit traject verbreden van 2x2 naar 2x3 rijbanen.
De nulmeting is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal.
Aanleiding is een burgerinitiatief van de stichting Duurzame A12. Conclusies over de invloed
van de verbreding van de A12 op de luchtkwaliteit, en dus de volksgezondheid, kunnen echter
pas worden getrokken nadat een nameting is uitgevoerd. Een nameting kan worden uitgevoerd na
voltooiing van de verbreding in 2014 of 2015.
Er zijn metingen uitgevoerd van fijn stof, zwarte rook (een maat voor roet) en stikstofdioxide in
twee woonwijken aan weerszijden van de A12. De metingen zijn uitgevoerd gedurende 12 weken
in de periode oktober tot en met december 2010.
De metingen laten zien dat de concentraties fijn stof en stikstofdioxide onder de wettelijke
normen liggen. Er is geen grenswaarde voor zwarte rook, maar deze stof is wel van belang voor
de gezondheid. Daarnaast is zwarte rook een betere maat om de invloed van verbreding van de
snelweg op de luchtkwaliteit te meten.

Snel een nieuw identiteitsdocument? Zo geregeld!
Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijt of gestolen? Gemeenten en politie
slaan de handen ineen om het u wat gemakkelijker te maken. U hoeft daardoor vanaf 2 mei 2011
niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. Meldt het verlies zo snel mogelijk bij de gemeente
én vraag meteen een nieuw document aan. Maar, let op, misbruik wordt streng aangepakt!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Burgerzaken, op telefoonnummer 026-3843667/671
Dit is een proef, vooralsnog geldt dit tot het eind van het jaar.

Project Stop Heling
Door de politie Gelderland Midden werden wij geattendeerd op het Project “Stop Heling”. Bij
deze willen wij dit project graag onder uw aandacht brengen.
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Website
Sinds kort kunnen consumenten zelf via de politiewebsite www.stopheling.nl controleren of
aangeboden tweedehands producten als gestolen geregistreerd staan bij de Nederlandse politie.
Dit maakt de consument bewuster van heling en benadrukt de eigen rol daarin. Want: ‘Zonder
heler geen steler’.
Tegenwoordig is bijna alles te koop via internet. Op handelssites worden goede en bruikbare
spullen voor een aantrekkelijke prijs verhandeld. Maar hoe weet je of een product niet afkomstig
is van diefstal? Veel mensen zijn zich er bovendien niet van bewust dat ze zich schuldig maken
aan een strafbaar feit als ze via internet een gestolen product aanschaffen. Door het serienummer
te controleren kan de koper voorkomen een gestolen product te kopen.
Serienummers
De website stopheling is geen systeem met 100% garantie maar een hulpmiddel. Ondanks de
controle via stopheling.nl kan een product alsnog gestolen zijn. Dit is mogelijk omdat niet
iedereen aangifte doet als een product is gestolen en omdat niet iedereen de serienummers van
zijn bezittingen heeft genoteerd. Daarnaast moet de burger rekening houden met de tijd die ligt
tussen de aangifte en het opnemen in de database van de politie. Het blijft dus belangrijk om het
gezonde verstand te gebruiken: ‘Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook’.
Om te controleren of een product als gestolen geregistreerd staat, voert de koper een deel van het
serienummer van het product in op de site www.stopheling.nl. Deze site is ook te bereiken via de
algemene website van de Nederlandse politie www.politie.nl.
Alle gestolen goederen waarvan de serienummers bekend zijn en waarvan aangifte is gedaan, zijn
sinds 1 januari 2010 opgeslagen in een speciale databank waarop alle politieregio’s zijn
aangesloten.
Melden bij politie
Wanneer na het controleren van een serienummer blijkt dat een product gestolen is, kan hiervan
via een link direct melding gedaan worden bij de politie. In het scherm dat verschijnt kan gemeld
worden waar het artikel is aangetroffen en kunnen verdere bijzonderheden worden vermeld. De
melding wordt direct doorgestuurd naar de regio waar aangifte van de diefstal is gedaan.
Met een smartphone kan ook op andere plaatsen, zoals op markten en braderieën, direct
gecontroleerd worden of een product als gestolen geregistreerd staat.
Burgers kunnen preventief een belangrijke bijdrage leveren door na aankoop van een nieuw
product het serienummer te noteren. Een serienummer maakt een product uniek en traceerbaar.
Het registreren van serienummers en het doen van aangifte van diefstal is dan ook van groot
belang voor het slagen van dit initiatief.

Zienswijzeprocedure ontwerp-Structuurvisie buisleidingen
Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het
milieueffectrapport (MER) ter inzage. Eenieder kan naar aanleiding van deze ontwerpStructuurvisie en MER een zienswijze geven. U vindt de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en
het MER op www.centrumpp.nl. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de visiekaart inzien.
Hierop is aangegeven waar er ruimte in Nederland wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor
toekomstige buisleidingen met gevaarlijke stoffen.
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Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend via www.centrumpp.nl, schriftelijk:
Centrum Publieksparticipatie, ontwerp-Structuurvisie buisleidingen, Postbus 30316, 2500 GH
Den Haag, of mondeling (voor 8 juli 2011) aan het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070
456 9603.
In de Structuurvisie buisleidingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wordt
een hoofdstructuur vastgelegd van ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken) voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland voor de komende 25 á 30 jaar. In
veel leidingstroken liggen nu al één of meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien ruimte
beschikbaar voor het leggen van nieuwe buisleidingen voor aardgas, olieproducten of
chemicaliën.
Gemeenten zullen te zijner tijd de plicht krijgen in hun bestemmingsplannen rekening te houden
met deze leidingstroken.

Commissie- en Raadsvergadering d.d. 31 mei 2011
De raad en de commissie van advies vergaderen op één avond. Om 19.00 uur begint de
commissievergadering. 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.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
31 mei 2011.
Commissievergadering
Deze maand vergadert één blok.
___________________________________________________________________________
Blok Algemene Zaken en Financiën
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.

Opening

2.

Mededelingen / Ingekomen stukken

3.

Notulen van de vergadering van 26 april 2011
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Algemene Zaken en Financiën

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 31 mei 2011:
Agendapunt 6 : Voorstel tot het vaststellen van de voorjaarsnota
Agendapunt 7: Voorstel tot benoeming van de accountant voor de jaren 2011 t/m 2014 en
vaststellen programma van eisen
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Agendapunt 8: Voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting 2012
en de meerjarenbegroting 2013-2015
Agendapunt 9: Voorstel tot vaststelling van de Stichtingsstatuten Scholengroep
Veluwezoom
5.

Bespreking notitie betreffende het bestuursakkoord

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de commissievergadering geldt het volgende:
De voorzitter stelt toehoorders in de gelegenheid om over een aan de orde zijnd agendapunt
gedurende maximaal 5 minuten per inspreker over het agendapunt vragen te stellen of
opmerkingen te maken. Nadat de commissie in eerste termijn heeft beraadslaagd mag een
inspreker nog maximaal 3 minuten reageren. De voorzitter kan de tijdslimieten bekorten c.q.
uitbreiden.
Raadsvergadering
Aanvang: Na afloop van de commissievergadering.
1.

Opening en spreekrecht

2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Notulen van de raadsvergadering d.d. 26 april 2011
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel tot het vaststellen van de voorjaarsnota
Voorstel: De voorjaarsnota 2011 vaststellen

7.

Voorstel tot benoeming van de accountant voor de jaren 2011 t/m 2014 en vaststellen
programma van eisen
Voorstel: Deloitte Accountants te Arnhem benoemen als accountant in de jaren 2011 t/m
2014

8.

Voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting 2012 en de
meerjarenbegroting 2013-2015
Voorstel: De uitgangspunten voor de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 20132015 vaststellen
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9.

Voorstel tot vaststelling van de Stichtingsstatuten Scholengroep Veluwezoom
Voorstel:
1. Vaststellen van de Stichtingsstatuten Scholengroep Veluwezoom
2. De huidige bestuursleden te benoemen tot leden van de raad van toezicht

10.

Voorstel tot het vaststellen van enkele conclusies en uitgangspunten betreffende de Del
Voorstel: Te concluderen dat:
- het realiseren van een commerciële sportvoorziening zonder een structurele financiële
bijdrage op de Del 10 niet haalbaar is;
- in de huidige marktopstelling alleen woningbouw op de Del 6 onvoldoende opbrengst
biedt om een school met gymvoorziening te financieren;
- het gewenst is de mogelijkheden om een brede school met gymvoorziening te realiseren
verder uit te diepen.

11.

Voorstel tot het vaststellen van het Projectplan De Del, versie 2.1
Voorstel: Het projectplan De Del, versie 2.1 vaststellen.

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
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 10 juni 2011. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 8 juni 2011 om 08.00 uur binnen te zijn op e-mailadres:
d.zijnen@rozendaal.nl.
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De Rozenheuvel in Rozendaal.
Ongetwijfeld bent u er als inwoner van Rozendaal vaak langs gereden of gewandeld, mogelijk
heeft u er zelfs afscheid van dierbaren genomen en heel heel misschien heeft u er geen weet van.
De Rozenheuvel op de Rozendaalselaan, het Hospice in Rozendaal.
De Rozenheuvel is een prachtige, sfeervolle villa die geschikt gemaakt is voor het bieden van
gekwalificeerde palliatieve zorg voor mensen die verkeren in de laatste fase van hun leven. Hier
wordt dus hulp en zorg geboden aan ernstig zieken die medisch gezien zijn uitbehandeld. Voor
deze zieken is genezing niet meer mogelijk. De geboden zorg omvat zowel lichamelijke,
psychologische, sociale en pastorale aspecten. Daarnaast strekt het zich ook uit tot ondersteuning
van rouw- en verliesverwerking dit dan van de naasten.
De sfeer van warmte en zorg is al te merken als je de statige villa binnen loopt.
Naast de ambiance wordt dit bewerkstelligd door medewerkers en vrijwilligers die hier met hart
en ziel voor hun taak staan.
Naast de plm. 35 beroepskrachten zetten ook heel veel vrijwilligers (60 stuks) hun beste beentje
voor om de verzorging van de gasten zo optimaal mogelijk te laten verlopen zodat het de mensen
in de laatste fase van hun leven aan zorg, tijd en aandacht in ieder geval niet ontbreekt.
In het kader om de zorg nog verder te optimaliseren is er vorig jaar een groep kookvrijwilligers
gestart om dagelijks, vers voor de gasten te koken in plaats voor de hun eerder geboden kant en
klaar maaltijden.
Met een kok en een koksmaatje worden nu 2x per week de wensen van de gasten genoteerd. De
gasten kunnen dan zelf opgeven wat ze lekker vinden of graag nog eens willen eten. Hierna
worden dan de menu’s samengesteld en wordt er een boodschappenlijstje gemaakt. De
boodschappen worden dan gehaald, alles vers en liefst biologisch waarna de voorbereidingen
voor de maaltijdbereiding beginnen.
Rond 17.00 uur gaan dan de pannen op het vuur en vanaf 17.30 uur worden de maaltijden vers
gekookt, lekker warm en leuk opgemaakt uitgeserveerd. A la càrte dus, helemaal naar de wens
van de gast. Dit geheel is een leuk, dankbaar werk wat door de gasten bijzonder gewaardeerd
wordt.
Voor dit keukengebeuren nu zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers m/v.
Als we alle dagen vers willen koken hebben we nog zo’n 15 vrijwilligers nodig die een aantal
uurtjes per week of per maand mee willen helpen de maaltijden voor de gasten vers te bereiden
en zodoende voor hun het verblijf in het Hospice wat dragelijker te maken.
Het zou leuk zijn als deze plekken ingevuld konden worden door mensen uit Rozendaal, die mogelijk toch
een wat grotere binding met De Rozenheuvel hebben maar enthousiastelingen elders vandaan zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
Vindt u het leuk om in de keuken te staan, heeft u affiniteit met koken (of niet), heeft u een paar
uurtjes per maand/week vrij en wilt u iets voor uw medemens doen, en dit vlak bij huis, meldt u
dan aan of vraagt u in ieder geval wat informatie voor u uw beslissing wilt nemen.
Dit kan bij Heleen van Reem, coördinator vrijwilligers Hospice Rozendaal via
Heleenvan.reem@legerdesheils.nl of 026 3645792.
Aarzel niet, maar kom eens kijken en zie hoe dankbaar dit werk is.
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Koninklijke Rosendaalse Kapel
Op 2 juni, Hemelvaartsdag, verzorgt de Koninklijke Rosendaalse Kapel, getrouw aan een
jarenlange traditie, een optreden in Rozendaal in de open lucht. Was dat vroeger met geestelijke
liederen op de Koningsberg achter de Torckschool in het bos, de laatste jaren vindt het
Hemelvaartconcert plaats in de muziekkoepel aan de rand van het gazon van de Hunting Lodge,
de Résidence Rozendaal. Het optreden van de kapel is gratis toegankelijk voor alle publiek dat er
op deze vrije donderdag wandelend, fietsend of per motorrijtuig op uit trekt en bijvoorbeeld bij
de Hunting Lodge wil neerstrijken voor een hapje en drankje. De Rosendaalsche Kapel bepaalt
daarbij muzikaal de sfeer met rustige klassieke muziek en enige lichte meer moderne
muzieknummers. Het concert begin om 13:30 en duurt ongeveer 1 uur.

Kasteeltuinfestijn, park Rosendael
Donderdag 2 juni 2011, Hemelvaartsdag
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen organiseert samen met Vorstelijk Theater een
heus kasteeltuinfeest voor jong en oud in park Rosendael Een feest vol nieuwe, verrassende
ontmoetingen en activiteiten!
Voor jong en oud is er van alles te beleven. Zoek het avontuur op en ga zwaardvechten of
boogschieten en kom naar de roofvogelshow. Er is ook van alles te doen, zoals knutselen,
schminken én een speurtocht. En er is van alles te zien en horen. Krebbel zorgt voor de muziek,
een dansdame voor de dans en Jannes de Goochelaar voor bijzondere trucs. Ridder Richard is
ook van de partij en zorgt met zijn vrienden voor een feestelijke dag in de Tuin van het Kasteel.
Ben jij er ook bij?
De Bedriegertjes in het park zullen deze dag ook volop werken! Het beloofd een Feestelijk Feest
te worden! Het kasteel is deze dag (tegen meerprijs) apart te bezoeken.
Donderdag 2 juni, van 11.00 - 17.00 uur. Kosten: € 7,00 p.p.(vanaf 4 jaar), donateurs Geldersch
Landschap en Geldersche Kasteelen € 1 korting. Dit is inclusief de toegang tot park Rosendael.
Meerprijs bezoek kasteel is € 2,50 donateurs gratis. Informatie: www.mooigelderland.nl of tel.
(026) 364 46 45.

Open tennisdag bij TV Beekhuizen
Op vrijdagochtend 3 juni (dag na Hemelvaartsdag) bent u van harte welkom bij TV Beekhuizen
in Velp om deel te nemen aan een tennisclinic van onze tennisschool (TMG) en op deze manier te
ervaren hoe leuk tennis bij Beekhuizen is.
Onder het motto ‘Zonder jou is er geen bal aan’ worden in het hele land de Open Tennisdagen
gehouden. Tennisverenigingen stellen hun banen open om vooral niet-tennissers op een leuke
manier kennis te laten maken met de tennissport. Meer dan 280 tennisverenigingen doen mee.
Tennisvereniging Beekhuizen is hier dus één van. De tennisdagen zijn bedoeld om mensen die
nog nooit of nauwelijks een racket hebben vastgehouden te enthousiasmeren voor de tennissport.
Mensen die al tennissen en lid zijn van een vereniging kunnen hun familieleden en kennissen die
nog niet tennissen, aansporen om 3 juni de baan op te gaan. Bovendien zijn er verschillende
prijzen te winnen voor de deelnemers en maken ze kans op een exclusieve tennisclinic met
Raemon Sluiter.
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Oud-topspeler Raemon Sluiter is ambassadeur van de Open Tennisdagen. Ook hij roept alle niettennissers op eens een balletje te gaan slaan. “En kom vooral samen naar de tennisbaan. Het
wordt lastig om in je eentje te spelen. Niet voor niets hanteren we het motto ‘Zonder jou is er
geen bal aan’!”
Dus kom op 3 juni naar TV Beekhuizen aan de Beekhuizenseweg 99 in Velp. Om 10.00 uur is
een clinic voor de jeugd en om 11.00 uur een clinic voor de volwassenen.
Wil je alvast meer informatie over de vereniging kijk dan op www.tvbeekhuizen.nl.

Mantelzorgsalon maandag 6 juni 2011
Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorgondersteuning Rheden en Rozendaal ( MVT) is
het centrale punt voor de gemeenten Rheden en Rozendaal waar zelfstandig wonende hulpvragers en
mantelzorgers een beroep op kunnen doen. U kunt hier terecht voor het aanvragen van vrijwillige
thuishulp en mantelzorgondersteuning.
Bent u mantelzorger? Mantelzorgsalon: speciaal voor u! De mantelzorgsalon is een bijeenkomst
van en voor mantelzorgers. Even los zijn van de zorg, in een ontspannen sfeer en een mooie
omgeving andere mantelzorgers ontmoeten, merken dat u er niet alleen voor staat. In de
mantelzorgsalon kunt u ervaringen en emoties delen, maar u kunt ook informatie krijgen die u
kan helpen bij uw taken als mantelzorger.
De mantelzorgsalon wordt georganiseerd door het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en
Mantelzorgondersteuning voor inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Thema mantelzorgsalon 6 juni 2011: Veiligheid in huis Jaarlijks overlijden gemiddeld 1700 55plussers nadat ze zijn gevallen(!) De Stichting Thuiszorg Midden Gelderland informeert u over
welke kleine aanpassingen in uw huis onveilige situaties kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door
goede verlichting. Maar ook door regelmatig te bewegen.
Het ontspannende deel van de middag wordt ingevuld door ’t Iesselkoor uit Velp.
Komt u ook? De Mantelzorgsalon wordt gehouden in Bezoekerscentrum Veluwezoom,
Heuvenseweg 5a in Rheden. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom in het Bezoekerscentrum.
Het programma start om 14.00 uur, en eindigt uiterlijk om 16.30 uur. Aan het bezoeken van de
Mantelzorgsalon zijn geen kosten verbonden, koffie en thee zijn gratis.
Aanmelden kan tot en met 3 juni. Telefoon 026 – 38 31 541 van Meldpunt Vrijwillige Thuishulp
Rheden en Rozendaal, op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur.
Vervoer; Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met het
Meldpunt. Wij gaan dan ons best doen iets voor u te regelen.
Vervangende zorg, Wilt u de mantelzorgsalon bezoeken, maar heeft u niemand kunnen vinden
die de zorg even van u wilt overnemen? Neem dan tijdig contact op met het Meldpunt, dan gaan
wij proberen vervangende zorg voor u te regelen.

Weer massale amfibieëntrek door Rozendaal
Ruim vijftien vrijwilligers hebben eind maart-begin april 3.136 amfibieën in Rozendaal overgezet
bij het passeren van de Beekhuizenseweg. Het grote aantal was ook voor deze vrijwilligers een
verrassing.
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.
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Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen zijn dit voorjaar weer op initiatief van
Landschapsbeheer Gelderland, Geldersch Landschap en de gemeente Rozendaal lage schermen
geplaatst aan beide kanten van de weg bij de ingang van kasteel Rozendaal. De padden en kikkers
werden via de schermen geleid naar emmers die in de grond waren 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 werden losgelaten. Zo zijn minstens 3.136 amfibieën
veilig overgezet. Absolute topper was donderdag 31 maart. Op die warme en vochtige dag zijn in
totaal 517 dieren in de emmers aangetroffen en een handje geholpen bij het oversteken van de
weg.
De vrijwilligers zijn erg enthousiast over het behaalde resultaat. Vanwege dit succes zijn zij van
plan om de actie volgend jaar te herhalen.

Scholenwandeling in Ellecom
Op 5 juni is de derde keer dit jaar dat leden van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
met belangstellenden wandelen langs cultuurhistorisch interessante monumenten
van het dorp waarin zijn wonen. Op 5 juni a.s. is dat in Ellecom.
Wie zou denken dat er in Ellecom acht scholen geweest zijn? De bijbehorende gebouwen zijn er
nog allemaal. Tenminste tot aanstaande augustus. Dan wordt de enige school die er nu nog is,
namelijk de Anne Frank school, afgebroken.
De school krijgt een plaats in het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum.
De wandeling zal gaan langs de voormalige schoolgebouwen, waarover veel interessants te
vertellen is.
De start is om 13.00 uur op de hoek van de Friedhof en de Binnenweg. Parkeren kan langs de
Binnenweg. Duur van de wandeling is ongeveer anderhalf uur.
Na afloop is er gelegenheid om iets drinken in de voormalige Openbare Marijkeschool, nu
Dorpshuis “Het Binnenhof”, Binnenweg 71.
De wandelgidsen zijn Nettie Dekker en Henk Duringhof.
De wandeling is gratis voor leden. Niet-leden zijn ook welkom en betalen € 2,- p.p.
Opgave en inlichtingen 0313-420152 of elis.duringhof@gmail.com of
www.oudheidkundigekring.nl

Rijschool in Rozendaal
Wist u dat de gemeente Rozendaal een ondernemer rijker is, te weten Rijschool Rik. Zie voor
meer informatie en de speciale actie www.rijschoolrik.nl’’

Stichting Kluiskamp Kindervakantiekamp stopt met Kindervakantiekamp Kluiskamp
De afgelopen 30 jaar heeft het bestuur met veel plezier het kindervakantiekamp in Velp aan de
Kluizenaarsweg georganiseerd. Helaas vindt door bodemvervuiling deze activiteit niet meer op
de vertrouwde locatie plaats, wat bij het bestuur als een bom insloeg. Daarnaast was er al een
tijdje wrijving tussen het bestuur en een deel van de vrijwilligers. Bemiddeling mocht niet baten
om tot een positief resultaat te komen en resulteerde in stopzetting van het bestuur en de
organisatie van het kindervakantiekamp.
Een vaste kern vrijwilligers organiseerden kaartavonden en bingo’s ten bate van het
kindervakantiekamp. Met de uitvoering van deze activiteiten werd een doelgroep bereikt
waarbij de sociale contacten in de samenleving een grote rol spelen en zij zich betrokken
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voelden bij de Kluiskamp Kindervakantieweek.
Stichting Kluiskamp gaat met de organisatie van deze activiteiten door en wil zich ook
bezig gaan houden met uitbreiding hiervan. Jaarlijks zal de stichting bekijken aan welke goede
doelen c.q. maatschappelijke organisatie(s) zij een financiële ondersteuning kunnen toekennen uit
de opbrengsten die hiermee behaald worden.
Door afscheid van de bestuursleden van Stichting Kluiskamp Kindervakantiekamp,
(Herman en Elly Westra, Mirjam Schutten en Arjan Olsder) biedt het bestuur nieuwe
kansen aan om de kindervakantieweek voort te zetten in een nieuwe stichting, waarbij Arjan
Olsder zitting zal nemen in het nieuwe bestuur.
Wij wensen de nieuwe stichting dan ook veel succes op de nieuwe locatie.
“Wij (Herman en Elly Westra) organiseerden de vakantieweek altijd met veel plezier. Het
afscheid doet dan ook veel pijn” vertelden Herman en Elly die zo’n 30 jaar lang deel uit hebben
gemaakt om samen met een groot aantal vrijwilligers de vakantieweek voor de vele kinderen zo
goed en leuk mogelijk te organiseren. De laatste jaren namen gemiddeld per dag zo’n 500
kinderen deel aan dit kamp. We zullen die snoetjes gaan missen en dat gaat niet in de koude
kleren zitten na al die jaren.
Mirjam Schutten heeft helaas als nieuw bestuurslid maar een korte tijd als bestuurslid bij
Stichting Kluiskamp Kindervakantiekamp kunnen functioneren. Zij heeft zich voor 100% ingezet
in de moeilijke periode dat er een wrijving was tussen bestuur en een deel van de vrijwilligers.
Meerdere jaren heeft zij zich met plezier ingezet als vrijwilliger voor en
tijdens de kluiskampweek.
Overigens gaat Mirjam mee naar de nieuwe Stichting Kluiskamp die zich op een andere
wijze bezig gaat houden met goede doelen etc.
Het bestuur bedankt alle ouders/verzorgers die hun kind(eren) een weeklang aan ons hebben
toevertrouwd, de vrijwilligers die zich een weeklang hebben ingezet om met de kinderen bezig te
zijn en uiteraard de sponsors die op hun eigen wijze Kluiskamp een warm hart hebben
toegedragen om er jaarlijks weer een geslaagde vakantieweek van te maken.

Indigo helpt u uzelf te helpen
Iedereen heeft wel eens een periode waarin het niet zo lekker gaat. Vaak komt u daar zelf wel
weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen, is het belangrijk om hulp te zoeken
en uw problemen aan te pakken. Dat kan bij Indigo. Indigo biedt mentale ondersteuning, direct en
dichtbij. Dat doet Indigo door het verzorgen van voorlichting, zelfhup, cursussen en kortdurende
behandeling. Hieronder kunt u zien welke cursussen en voorlichtingen er voor de komende tijd
op het programma staan.
Cursus ‘Piekeren en Ontspanning’ start 30 mei 2011, 10.00-12.00 [Arnhem] voor volwassenen
die grip willen krijgen op piekerklachten
Cursus ‘Communicatie en Assertiviteit’ start 7 juni 2011, 10.00-12.00 [Arnhem] voor
volwassenen die beter voor zichzelf willen leren opkomen
Themabijeenkomst ‘Beter slapen’ 21 juni 2011, 19.15-20.45 [Arnhem] voor iedereen die
informatie wil over slaapproblemen en tips hoe er mee om te gaan
Cursus ‘Voluit Leven’ start 17 augustus 2011, 14.15-16.15 [Arnhem] voor volwassenen die hun
leven waardevoller willen maken
Cursus ‘Plezier op school’ 22/24 augustus en 23/25 augustus 2011, 09.00-16.30
[Klingelbeekseweg 19, Arnhem] tweedaagse cursus voor aanstaande brugklassers die moeite
hebben met de omgang met anderen
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Groepen en bijeenkomsten in Arnhem vinden plaats op locatie de Braamberg, Wagnerlaan 2 te
Arnhem. Informatie en aanmelding (026) 312 43 34 (ma-di-do-vr 8.30-15.00 uur),
arnhem@indigogelderland.nl, www.indigo.nl
Kosten van het eerste gesprek en de cursus worden vergoed vanuit het basispakket van de
zorgverzekering. Houdt u daarbij wel rekening met het eigen risico en eventuele materiaalkosten.
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