Rozendaal, 8 juli 2011
Uitgave 2011-14
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Bebouwing op de Del
De laatste raadsvergadering voor de zomer was bijzonder levendig. Maar liefst 5 sprekers wilden
de raadsleden nog beïnvloeden omtrent de bebouwing van de Del en de daar te vestigen nieuwe
brede school. Ondanks dat reeds jaren lang gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de nieuwe
brede school op de Del meenden een aantal insprekers dat de bestaande locatie veel beter is.
Ze vreesden voor de luchtkwaliteit bij de nieuwe schoollocatie. Dit was voor het college
aanleiding om de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (voorheen Veiligheidsen Gezondheidsregio Gelderland-Midden) te vragen of zich afgelopen jaren nieuwe feiten hebben
voorgedaan, die een andere besluitvorming rechtvaardigde. De VGGM liet ons weten dat dit niet
het geval is. Om aan alle onzekerheid een eind te maken is besloten om op zowel op de Del als op
de bestaande locatie aan de Steenhoek metingen over de luchtkwaliteit te doen. Als deze meting
ten aanzien van beide locaties geen significante verschillen aangeeft, zal alles in gereedheid
worden gebracht om de school op de Del te bouwen.
De raad ging wel ongeclausuleerd akkoord met de woningbouw op de Del. Inmiddels is ook een
akkoord bereikt met de projectontwikkelaar, eigenaar van de Del 10 (de oude tennisbanen) om
ook dit stuk te bebouwen. Hier zullen ca. 20 woningen komen. In totaal zullen er ruim 50
woningen op de Del worden gebouwd, plus een brede school met gymnastieklokaal.
Hiermede lijkt een jarenlange discussie afgerond. Het college is zich bewust dat er over dit
project verschillend wordt gedacht.
Dit zal echter voor elke schoollocatie met woningbouw gelden. Het is te hopen dat als de nieuwe
wijk gereed is, iedereen achteraf toch tevreden is. Ook over de Kapellenberg zijn heftige
discussies gevoerd, en niemand zal nu toch deze nieuwe wijk met haar bewoners willen missen.
Avond voor nieuwe inwoners
Op 23 juni mocht ik een twintigtal nieuwe inwoners in het gemeentehuis welkom heten. Na een
inleiding van de heer Schakenraad over de geschiedenis van Rozendaal, maakte men onder
leiding van de heer Hendrikx een boeiende wandeling langs vele monumenten in Rozendaal.
Ondanks het matige weer, mocht ik vele positieve reacties ontvangen.
De afgelopen maanden hebben we veel van het mooie weer mogen genieten.
Het is te hopen dat ook de komende maanden het weer zo mooi blijft. Dan kunnen de
thuisblijvers weer volop genieten van het mooie Rozendaal.
Ik wens u allen een prachtige zomer in of buiten Rozendaal toe.

J.H. Klein Molekamp
Uw burgemeester.
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Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen Omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Er zijn geen omgevingsvergunningen verleend.

Publicaties in de vakantieperiode
In de vakantieperiode week 28 t/m 33 verschijnt In de Roos niet.
Gemeentelijke besluiten waartegen administratief bezwaar en/of beroep ingesteld kan worden
zullen gedurende deze periode in de Regiobode worden gepubliceerd.
Deze besluiten zullen ook op de gemeentelijke website worden geplaatst.

APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning/ontheffing verleend aan:
- Carnavalsvereniging de Leutebroyers voor de jaarlijkse carnavalsvieringen (seizoen 2011
-2012) in de kantine van Sportclub Veluwezoom aan de Pinkenbergseweg (verzenddatum
6 juli 2011).
Bovengenoemde vergunning ligt 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 deze vergunning rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 2 augustus 2011) 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:
- De Protestantse Gemeente voor de jaarlijkse herfstfair in de Kerk van Rozendaal op 5
november 2011 (verzenddatum 23 juni 2011.
Bovengenoemde vergunning ligt 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 deze vergunning rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan
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binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum ( tot en met 17 augustus 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
Er zijn geen aanvragen voor een vergunning ontvangen.

Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 27 juni 2011 te Arnhem: De heer H. Koorenhof
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Extra service inzameling plastic afval
De proef om wekelijks (op zaterdag) een extra container voor de inzameling van plastic afval te
plaatsen op de parkeerplaats bij de kerk is enkele weken geleden afgesloten. De proef heeft 3
maanden geduurd en is naar tevredenheid verlopen.
De ingezamelde hoeveelheid afval bij de maandelijkse huis-aan-huisinzameling is iets
afgenomen, maar daar staat tegenover dat de extra container veel plastic heeft opgeleverd.
Het huis-aan-huis ophalen en de inzet van de extra container heeft zo’n 580 kg meer plastic afval
per maand opgeleverd dan in de periode voor de proef.
Het bovenstaande heeft het college doen besluiten de inzet van de extra container voort te zetten
tot het einde van 2012. Dit betekent dat vanaf zaterdag a.s. iedere week een extra container voor
plastic afval zal staan op de parkeerplaats bij de kerk. Voorts zal het huis-aan-huis ophalen van
plastic afval ook gewoon blijven plaatsvinden. Voor de data van het routerijden voor de
inzameling van plastic afval verwijzen wij u naar de afvalkalender.

Autocriminaliteit
De wijkagent voor Rozendaal en Velp-Noord, de heer Ton Pols gaat een dag in de week minder
werken. Zijn inzet voor die dag zal worden gecompenseerd door de heer Jan van Dijk, die
momenteel door de heer Pols in onze gemeente wegwijs wordt gemaakt.
In het reguliere onderhoud met de burgemeester van Rozendaal heeft de heer van Dijk melding
gemaakt van een aantal inbraken in auto’s in de afgelopen weken in Rozendaal,. Met name was
dat het geval op het parkeerterrein aan de Beekhuizenseweg, nabij de noodlokalen van de
Dorpsschool, en de parkeerplaats bij kasteel Rosendael. De politie heeft daarbij geconstateerd
dat, ondanks de borden “niet erin, niets eruit”, er nog altijd mensen zijn die waardevolle spullen
in hun auto achterlaten waardoor het voor dieven aantrekkelijk wordt om die open te breken.
Door middel van deze publicatie willen wij in ieder geval onze eigen inwoners er nogmaals op
attenderen de auto altijd af te sluiten en niets van waarde daarin achter te laten.
Verdachte personen en/of situaties kunnen direct worden gemeld via 112. In minder dringende
gevallen kan via het reguliere nummer (0900-8844) contact op worden genomen met de politie.
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Hoe ging het met de Wmo in 2010?
Welke resultaten zijn bereikt? Zijn de zorgvragers tevreden?
Gemeenten zijn verplicht elk jaar te rapporteren over de resultaten die zij met de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben bereikt en over de waardering die cliënten
hebben voor de zorg die zij hebben ontvangen.
De onderzoeksrapporten - de resultaten over 2010 en het cliënttevredenheidsonderzoek - zijn
inmiddels bekend en worden nu door het college van burgemeester en wethouders voor alle
inwoners van Rozendaal ter inzage gelegd.
1. Wmo-prestatiegegevens 2010
Gemeenten moeten rapporteren over de resultaten die zij hebben bereikt op de negen
deelterreinen waaruit de Wmo bestaat: de prestatievelden. Enkele van deze prestatievelden zijn:
individuele voorzieningen, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en ondersteuning
van jongeren bij het opgroeien en ouders bij het opvoeden. Het aanleveren van deze
prestatiegegevens over de Wmo gebeurt in een vastgesteld format.
2. Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010
Het cliënttevredenheidsonderzoek bevat informatie over wat de burgers die in 2009 of 2010 een
beroep op de Wmo hebben gedaan, vinden van de individuele voorzieningen en de ondersteuning
in hun gemeente. De cliënten zijn bevraagd over de toegang tot ondersteuning, de hulp bij het
huishouden en de Wmo-voorzieningen inclusief collectief vervoer. Daarnaast zijn vragen gesteld
over “Meedoen aan de maatschappij” in het algemeen en over de Wmo-raad.
In 2011 hebben 162 gemeenten aan het tevredenheidsonderzoek 2010 van onderzoeksinstituut
SGBO deelgenomen. De uitkomsten voor Rheden/Rozendaal zijn vergeleken met het gemiddelde
van deze 162 gemeenten, de referentiegroep.
Voor het onderzoek is een steekproef getrokken onder alle cliënten uit Rheden en Rozendaal, die
in 2009 of 2010 een aanvraag hadden gedaan voor hulp in het huishouden en/of (een) andere
individuele voorziening(en). Het gaat om alle aanvragen, ongeacht de uitkomst en ongeacht of
het om een voorziening in natura ging of een Persoonsgebonden budget (Pgb).
Het onderzoek vond plaats in de vorm van een schriftelijke vragenlijst. Er zijn 800 cliënten
aangeschreven, 405 (51%) hebben de vragenlijst geretourneerd.
Enkele resultaten
Aanvraagprocedure: de gemeente Rheden scoort gemiddeld een 7,3 voor de aanvraagprocedure,
dat is gelijk aan het percentage voor de referentiegroep.
De cliënten uit de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn het meest tevreden over de behandeling
bij de aanvraag (95%).
Hulp bij het huishouden: 44% van de ondervraagden ontving hulp bij het huishouden. Deze
cliënten geven gemiddeld een 7,5 voor de hulp bij het huishouden; de referentiegroep gemiddeld
een 7,8.
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Wmo-voorzieningen, inclusief collectief vervoer: het gemiddelde rapportcijfer voor een Wmohulpmiddel is een 7,3. Dit is ongeveer gelijk aan de referentiegroep.
Het gemiddelde rapportcijfer voor collectief vervoer is een 6,9, gelijk aan dat van de
referentiegroep.
Meedoen aan de maatschappij. Bij meedoen aan de maatschappij gaat het zowel om zelfstandig
kunnen blijven wonen als om mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Beide aspecten zijn
onderzocht.
37% van de cliënten geeft aan dat de ondersteuning/het hulpmiddel “veel” bijdraagt aan het
zelfstandig blijven wonen. In de referentiegroep is dat 43%. Van de cliënten geeft 34% aan dat de
ondersteuning “veel” bijdraagt aan het blijven meedoen in de maatschappij, hetzelfde percentage
als bij de referentiegroep.
40 Van de cliënten ontvangt hulp van een naaste (mantelzorger), in de referentiegroep is dat 45%.
Wmo-raad. 23% van de cliënten heeft wel eens gehoord van de Wmo-raad en hiervan weet 84%
dat deze het college van B&W adviseert over het Wmo-beleid in de gemeenten. In de
referentiegroep is dit respectievelijk 31% en 80%.
Van degenen die weten dat de Wmo-raad de colleges van B&W adviseert, is 7% zeer tevreden
over de adviezen, 83% tevreden en 10% niet tevreden. In de referentiegroep is dat resp. 11%,
81% en 8%.
Inzage
De Wmo-Prestatiegegevens 2010 en het Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 liggen
gedurende twee maanden ter inzage op het gemeentehuis van Rozendaal.
Het Tevredenheidsonderzoek is tevens te vinden op onze website: www.rozendaal.nl, bij
“Gemeenteloket” onder “Welzijn”.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of e: m.jansma@rozendaal.nl .

Project Jeugd en Alcohol
Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse jongeren meer alcohol drinken dan andere scholieren
in Europa. Artsen wijzen regelmatig op de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren. Alcoholgebruik op jonge leeftijd vergroot
ook de kans op verslaving op latere leeftijd. Daarnaast leidt het vaak tot overlast op straat.
Om dit alcoholgebruik terug te dringen, voeren de gemeenten Arnhem, Doesburg, Renkum,
Rheden en Rozendaal gezamenlijk het project Jeugd en Alcohol uit.
Wat alcoholpreventie lastig maakt is dat alcohol drinken, in tegenstelling tot het gebruik van
drugs, maatschappelijk geaccepteerd is. Het is iets ‘wat er gewoon bij hoort’. Jongeren en hun
ouders onderschatten de risico’s van (veel) alcohol drinken. Veel drinken wordt als stoer gezien,
ook door meisjes. Middelbare scholieren moeten doordrongen raken van de negatieve effecten
van alcoholgebruik. Ditzelfde geldt ook voor de oudste leerlingen van het basisonderwijs (jong
geleerd is oud gedaan) en ouders, want die hebben met hun voorbeeldgedrag een grote impact op
het gedrag van hun kind(eren).
Het project jeugd en alcohol bestaat uit een gecombineerde aanpak van preventie, toezicht en
handhaving. Eén van de activiteiten is het invoeren van de boete-of-kanskaart, waarbij jongeren
die onder invloed van alcohol een delict gepleegd hebben, door Halt een leertraject krijgen
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opgelegd. Als dit leertraject niet succesvol afgerond wordt, eist justitie een hogere straf. Ouders
worden nauw bij het leertraject betrokken.
Cursussen op scholen over alcoholgebruik onder jongeren zijn een ander middel. Belangrijk is
ook het onderzoek naar mogelijkheden om een convenant te sluiten met sportverenigingen en
horeca om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.
Veel partijen hebben een verantwoordelijkheid in de aanpak van alcoholmatiging. De
maatregelen moeten zo veel mogelijk in samenhang opgepakt worden wat de effectiviteit van de
individuele aanpak versterkt. Een cultuuromslag bij de jongeren en ouders kan alleen bereikt
worden als partijen gezamenlijk aan de slag gaan, niet alleen overheden, maar ook jongerenwerk
en sportverenigingen en onderwijs.
Bewustwording van de negatieve effecten van alcohol is het centrale thema in de
alcoholmatigingsaanpak. Ook het BOK-project draagt daar aan bij. De jongeren die de fout in
gaan wordt namelijk een leertraject aangeboden waarbij de jongeren:
* inzicht krijgen in hun alcoholgebruik en in de effecten en risico’s van alcohol voor hun
gezondheid en gedrag;
* de voor- en nadelen leren kennen van hun alcoholgebruik;
* een besluit nemen over hun toekomstige alcoholgebruik en dit besluit kunnen motiveren. Ook
de ouders van de jongeren worden in dit traject betrokken, zodat zij inzicht krijgen in het gedrag
van hun kind en zij bereid zijn hem/haar te ondersteunen bij zijn/haar besluit over het
alcoholgebruik.

Snel een nieuw identiteitsdocument? Zo geregeld!
Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijt of gestolen? U hoeft vanaf 2 mei
2011 niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. Meldt het verlies zo snel mogelijk bij uw
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.

Laatste In de Roos voor de vakantie
In verband met de vakantieperiode zal de In de Roos in de komende weken niet verspreid
worden.
De eerstvolgende In de Roos ontvangt u op 26 augustus in uw brievenbus.
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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 26 augustus 2011. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 24 augustus 2011 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

In memoriam Hans Koorenhof
Op maandag 27 juni j.l. is op 73 jarige leeftijd Hans Koorenhof overleden.
Hans was het eerste raadslid van Rosendael”74 en heeft gedurende 15 jaar de gedachten en
ideeën van Rosendael ’74 op uitstekende wijze in de raad naar voren gebracht.
Mede door zijn ijver en inbreng heeft Rosendael ’74 een vaste plaats in de Rozendaalse gemeente
politiek ingenomen.
Rosendael ’74 is Hans veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn kinderen Caroline en Rob sterkte
met dit verlies.
Het bestuur, fractie en commissieleden van Rosendael ’74.

Oud papier 2010
Een container per week. Dat is de gemiddelde hoeveelheid oud papier die per week in Rozendaal
wordt ingeleverd. Voor de statistieken is het leuk om te vermelden dat er in 2010 in totaal bijna
130.000 kilo is ingeleverd! (Je zult het moeten bezorgen…)
De opbrengst voor de kerk van Rozendaal bedraagt € 2.600. Dit is een belangrijke bron van
inkomsten, alleen mogelijk dankzij de vele vrijwilligers. Daarom een heel, heel hartelijk dank aan
alle vrijwilligers en aan de “brengers” van het oud papier.
De kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Rozendaal

Pleijbrug (N325) lang weekend in één richting dicht
De Arnhemse Pleijbrug (Andrej Sacharovbrug) is komend weekend in één rijrichting afgesloten.
Ook maandag is de brug nog dicht. Verkeer vanuit Arnhem-zuid naar noord kan tijdens de
werkzaamheden geen gebruik maken van de brug. De provincie Gelderland voert grootscheeps
onderhoud uit aan de overgang tussen brug en wegdek.
De werkzaamheden aan de Pleijbrug duren van vrijdag 8 juli 20.00 uur tot en met dinsdagochtend
12 juli om 06.00 uur. Doorgaand verkeer richting Arnhem-noord wordt vanaf knooppunt Ressen
omgeleid via de A15, A50 en A12. Lokaal verkeer kan het beste de Nelson Mandelabrug
gebruiken. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeersoverlast.
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Westervoortsebrug en centrumring Arnhem
Dit weekend vinden meer werkzaamheden plaats aan (lokale) wegen in de regio Arnhem. Zo
werkt de gemeente Arnhem aan de centrumring en heeft Rijkswaterstaat de Westervoortsebrug
afgesloten voor reparatiewerkzaamheden. Verkeer tussen Westervoort en Arnhem wordt daarom
via de A12 omgeleid, langzaam verkeer rijdt via het Looveer. De Westervoortse spoor- en
fietsbrug blijven wel bereikbaar.
Gratis openbaar vervoer
Vanwege de verwachte verkeersoverlast bieden de provincie Gelderland en de Stadsregio
Arnhem Nijmegen dit weekend weer gratis kaartjes aan voor het openbaar vervoer tussen
Arnhem en Nijmegen. Meer informatie hierover is te vinden op www.gelderland.nl/an325.
Nachtwerk A325
Deze week zijn ook nachtelijke onderhoudswerkzaamheden aan de A325 begonnen. Met
tussenpozen duren die tot eind augustus. Weggebruikers krijgen tussen 20.00 uur ’s avonds en
06.00 uur ’s ochtends te maken met (gedeeltelijke) afsluitingen en mogelijk langere reistijd.
Vanwege het tijdstip van de werkzaamheden blijft de overlast naar verwachting beperkt.
Meer informatie
Meer informatie over het gratis ov, de werkzaamheden aan de Pleijbrug/N325 en de A325 vindt u
op www.gelderland.nl/an325. Ook kunt u op de hoogte blijven via Twitter: @a325n325.
Meer informatie over de werkzaamheden aan de brug bij Westervoort is te vinden op de website
van Rijkswaterstaat: www.vananaarbeter.nl

Peter Faber met Kroon aan de Kapstok in openluchttheater Velp.
Met een optreden door de bekende acteur Peter Faber op woensdag 13 juli presenteert de
Alliantie de 1ste van de serie kindervoorstellingen in openluchttheater de Pinkenberg in Velp.
Kroon aan de kapstok, dat is wat de koning in deze voorstelling graag wil. Weg met die Kroon,
dat knellende ding. Zo moe werd de koning van altijd kalm, braaf, verstandig en heel saai moeten
zijn. Nu springt hij als hofnar op de troon en zet met raadsels, grappen en enge sprookjes het hele
hof op stelten. Lang leve de vrijheid. Iedereen van kok tot lakei doet waar hij zin in heeft. Het
wordt een grote rotzooi en niemand weet meer wie de baas is. Maar wie ruimt er dan op? En wie
wast er af? Iedereen wordt kwaad op iedereen. Om de vrede te herstellen tovert de hofnar samen
met de kinderen uit deze 'Vlam in de Pan' de grote V van Vriendschap tevoorschijn, en met als
souvenir een paar vette 'spelregels' om nog lang en gelukkig Vriend te kunnen blijven stuurt de
koning iedereen weer naar huis. Familievoorstelling vanaf 6 jaar. www.peterfaber.nl
De voorstelling begint om 14.00 uur. De entree bedraagt 5.- euro. Met de kortingsbon uit de
Regiobode bedraagt de toegangsprijs 4.50 euro. Kaarten zijn vanaf 1 week voor de voorstelling
verkrijgbaar bij: Boekhandel Jansen & de Feijter - Emmastraat 6 Velp en op de dag van de
voorstelling vanaf 13.30 uur aan de kassa van het theater dat is gelegen aan de Kluizenaarsweg in
Velp. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Sporthal de Hangmat, IJsselsingel 7 in Rheden.
Informatie hierover op de dag van de voorstelling vanaf 10.00 uur op tel.nr. 026-3641912. Op
woensdag 20 juli komt circus Sijm naar het theater met de voorstelling Nostalgia.

Wandeling Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal
Zondag 7 augustus a.s. kunt u met Hilde Brekelmans en Truus Havinga, beiden leden van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, mee wandelen in De Steeg. Het onderwerp van de
wandeling is Rhederoord.
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Start om 13.00 uur bij Athlone. Op weg naar Rhederoord wordt een stop gemaakt bij de R.K.
kerk.
Deze kerk is een ontwerp van de architect Jan Stuijt die dit jaar erg in de belangstelling staat.
Helaas staat de kerk op de nominatie om gesloten te worden dus een reden om hem nu te
bezoeken.
Duur van deze wandeling is ca. 1 uur. Na afloop kan er bij Athlone koffie worden gedronken.
De wandeling is gratis voor leden van de Oudheidkundige Kring, niet-leden vragen wij een
bijdrage van €2,-Aanmelden is niet noodzakelijk, de wandeling gaat altijd door voor verdere informatie:
www.oudheidkundigkring.nl of tel. 026-4952480

Velleper Donderdagen
Donderdag 21 juli, 28 juli en 4 en 11 augustus a.s. vinden in Velp de ‘Velleper Donderdagen’
plaats van 11:00 tot 21:00 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze zeer veelzijdige ‘Velleper Donderdagen’ te komen
bezoeken. Als bezoeker zal u verrast zijn door het brede aanbod dat verdeeld is over de ruim 250
kraampjes. Op alle dagen is er aan het einde van de Hoofdstraat richting Arnhem weer een
rommelmarkt te vinden.
Elke Velleper donderdag heeft zijn eigen thema waar extra aandacht aan wordt besteed.
21 juli Kunstmarkt
De eerste Velleper donderdag staat geheel in het teken van kunst. Op deze dag zullen bij de kerk
in de Emmastraat 10 verschillende kunstenaars exposeren en hun kunstwerken verkopen. Tevens
is er een Franse accordeonist die prachtige muziek ten gehore brengt. Twee living statues
completeren deze dag van de kunst.
28 juli Velp on Wheels
Fietsparadijs met 6 verschillende fietsen (een vélocipède, hobbelfiets etc.). Groot en klein mag
onder leiding van 2 medewerkers proberen op deze rijwielen te fietsen in de Oranjestraat. Een
piccolo rijdt op zijn toverfiets die ruim boven het publiek uitsteekt. Je hoort hem al van verre
aankomen… Hij deelt snoepgoed uit aan het publiek. De Fietsfanfare zijn zes komische
muzikanten die op een 4 meter lange tandem rondrijden en van tijd tot tijd afstappen om het
publiek te vermaken. Echt spectaculair!
4 augustus Velp for Summer Kids
De derde Velleper donderdag wordt een gezellig midzomerfeest. Op de Overtuin zal een 17 meter
lange Tropicalrun (hindernisbaan) geplaatst worden, er kan limbo gedanst worden,
kindercocktails gemaakt worden en er kunnen tropische lekkernijen gehaald worden bij het
Spaanse ezeltje.
11 augustus Circus Kids Party
De laatste Velleper donderdag van het jaar is in circus stemming. Op de Rozendaalselaan staat
een circustentje waar kinderen zich kunnen verkleden en geschminkt worden als leeuw, beer of
tijger. In de circuspiste mogen kinderen onder leiding van de circusdirecteur allerlei
circusvaardigheden oefenen, zoals: jongleren, lopen op een grote bal, diabolen, op een minifietsje
fietsen.
Onthoud deze data en kom langs op deze gezellige Velleper Donderdagen in Velp! De gezelligste
Donderdagen van het jaar! Wij wensen u vooral veel plezier toe!!
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Voordrachten Mooi Gelderland prijs 2011
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen nodigt u uit kandidaten voor te dragen voor de
Mooi Gelderland Prijs. In aanmerking komen vrijwilligers(organisaties) die concrete, inspirerende
resultaten hebben behaald op het gebied van bescherming, beheer of educatie van natuur en
cultuur. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000,- verbonden en daarnaast krijgt de winnaar een
oorkonde en een bronzen sculptuur. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse
begunstigervergadering op zaterdag 8 oktober 2011.
Inzendingen kunnen voor 1 augustus 2011 worden gestuurd aan: Jury Mooi Gelderland prijs,
Postbus 7005, 6801 HA Arnhem. Voorzie uw voordracht van naam, adres, beroep of werkkring en
een motivatie met beschrijving van gedane activiteiten inclusief beeldmateriaal, krantenknipsels en
dergelijke

Wandelen en fietsen langs Gelderse buitenkunst
De Gelderse buitenruimte staat vol met beeldende kunst. Oorlogsmonumenten, historische
figuren, abstracte werken, beelden van dichters, componisten, beroepen, dieren, mensen. Vanaf
nu kan iedereen bewust zijn hart ophalen aan de Gelderse buitenkunst, want de site
www.beeldenvangelderland.nl is in de lucht! Een compleet digitaal overzicht waarop niet alleen
de feitelijke gegevens staan maar ook de verhalen ‘achter’ de beelden. Bijvoorbeeld over de
geschiedenis van het beeld, de totstandkoming ervan, het waarom van de plek of gebeurtenissen
rondom het beeld. Het Gelders kenniscentrum voor kunst en cultuur (KCG) ontwikkelde in
samenwerking met 57 Gelderse gemeenten en het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme een
verrassend slimme website met daarop álle Gelderse buitenbeelden. Op de site zijn ook fiets- en
wandelroutes te vinden. Bezoekers van de site kunnen via De Gelderlander hun mooiste of
lelijkste beeld van Gelderland nomineren en insturen

Activiteiten en evenementen in en om Rozendaal in de maand augustus.
Gelders Landschap en Gelderse Kasteelen
Themarondleiding ‘Eten en drinken op Rosendael door de eeuwen heen’
Vrijdag 5 augustus
Fietstocht Veluwezoom
Vrijdag 5 augustus
Super Snuffel Speur Spel
Woensdag 10 augustus
Concert NJO Muziekzomer, kasteel en park Rosendael
Dinsdag 16 augustus
Hoe word ik een prins of prinses? kasteel Rosendael
woensdag 17 augustus
Avondwandeling in park Rosendael
Donderdag 18 augustus
Rosendaelse zondagochtend, kasteel en oranjerie Rosendael
Zondag 21 augustus
Informatie: www.mooigelderland.nl
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Zomerprogramma Alliante
Met een concert door Harry Sacksioni op zondag 3 juli in de kasteeltuin van landgoed
Middachten in De Steeg, is De Alliantie, de Rhedense stichting voor Kunst & Cultuur, haar
zomerprogramma 2011 begonnen. Het programma eindigt op 11 september met een
Geërfdenconcert door Captain Gumbo bij de muziektent in Velp. Daaraan voorafgaand staan
ruim 20 evenementen gepland in het Openluchttheater in Velp, de kasteeltuin van landgoed
Middachten in De Steeg, het park van landgoed Avegoor in Ellecom, het gemeentehuis in De
Steeg en de muziektent in Velp. Uitgebreide programma-informatie is te vinden op de website
www.dealliantie.nl en in het programmaboekje dat verkrijgbaar is bij De Alliantie:
dealliantie@hetnet.nl Daarnaast verkrijgbaar bij vvv-kantoren en steunpunten, servicecentra,
campings en bibliotheken in de gemeente Rheden en de regio.
AGENDA.
DATUM
PROGRAMMA
LOCATIE
TIJD
10 juli
Tango Extremo
Middachten De Steeg
11.30 u
13 juli
Kindervoorst. Peter Faber
Openluchttheater Velp 14.00 u
17 juli
Sintiromarus
Middachten De Steeg
11.30 u
20 juli
Kindervrst. Circus Sijm
Openluchttheater Velp 14.00 u
24 juli
Klavan Gadjé
Middachten De Steeg
11.30 u
27 juli
Kindervrst. Bart Juwett
Openluchttheater Velp 14.00 u
29 juli-december
Expos. Gradus Verhaaf
Hagenau Dieren
18.00 u
31 juli
Denise Jannah
Middachten De Steeg
11.30 u
3 augustus
Kindervrst. Sjluuk en co.
Openluchttheater Velp 14.00 u
6 augustus
Beans and Fatback
Avegoor Ellecom
20.30 u
10 augustus
Kindervrst. Hippe Gasten
Openluchttheater Velp 14.00 u
13 augustus
Spinvis
Avegoor Ellecom
20.30 u
17 augustus
Kindervrst. Glimlachpaleis
Openluchttheater Velp 14.00 u
21 augustus
Gé Reinders
Avegoor Ellecom
20.30 u
27 augustus
Fay Lovsky & Arthur Ebeling
Avegoor Ellecom
20.30 u
28 augustus
Literaire High Tea A.L.
Openluchttheater Velp 15.00 u
Snijders
7-10 sept.
Kleinetententheaterfestival
Openluchttheater Velp
11 sept.
Captain Gumbo
Muziektent Velp
16.00 u
22 sept.-4 nov.
Expositie Eugène Terwindt
Gem.huis De Steeg

Zomerfeest 2011
Met als thema ‘Fleurig Wit’
Na onze verregende poging in 2010 en de vervangende kerstboomverbranding in de winter
gaan we alweer voor de zesde keer een zomerfeest vieren voor alle Rozendalers!
Met als thema ‘Fleurig Wit’ vieren we de zomer met een biertje, een wijntje en een zomerse
BBQ. Ook aan de kinderen wordt natuurlijk gedacht!
Op zondag 4 september barst om 15.00 uur tot ca. 18.00 uur het feest los, midden in de wijk de
Kapellenberg, bij het speeltuintje.
Tot op het zomerfeest!
Zie ook onze website: http://www.wijkfeest-kapellenberg.nl
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