Rozendaal, 26 augustus 2011
Uitgave 2011-15
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Na de vakantie
In het blad Applaus stond een artikel van enkele pagina’s onder de titel “Rust regeert op
Rozendaal”. Het beschrijft onze gemeente als een heerlijk oord waar het goed leven is, maar waar
vooral rust heerst. Dat gold zeker voor de afgelopen zomermaanden. Ondanks het regenachtige
weer was het goed toeven in Rozendaal.
Ook op politiek gebied overheerste de rust. In een spannende raadsvergadering in juli werden
enkele belangrijke besluiten over de ontwikkelingen op de Del genomen.
Wethouder Hoving is met zijn medewerkers bezig het ontwerpbestemmingsplan en het
beeldkwaliteitsplan op te stellen. En wethouder Adema heeft opdracht gegeven voor de
luchtkwaliteitsmetingen bij de Dorpsschool op de Steenhoek en op de Del. Deze zullen in het
najaar worden uitgevoerd.
Tevens kijkt wethouder Adema met Rijkswaterstaat of er tegen beperkte meerkosten nog betere
geluidsvoorzieningen bij de A12 kunnen worden uitgevoerd.
Ook hierover hopen we in het najaar meer duidelijkheid te krijgen. De komende maanden zullen
de raadsvergaderingen dan ook zeker in het teken van de Del staan.
Ik zelf ben belast met o.a. de portefeuille Veiligheid. Hoewel Rozendaal zeker een veilige
gemeente genoemd kan worden, is elke inbraak er één te veel. Zeker het aantal auto-inbraken is
de afgelopen maanden opgelopen.
Ik weet dat de politie er alles aan doet om de daders op te sporen, maar het heeft nog geen
arrestaties opgeleverd. Een beetje geluk is wel nodig.
De vakantie ligt voor de meesten van ons achter ons. We zullen weer fit en uitgerust aan de slag
gaan en dat geldt ook voor de medewerkers van het gemeentehuis.
J.H. Klein Molekamp
Uw burgemeester
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Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen Omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend.
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de
beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Beekhuizenseweg 1

betreft aanvraag voor het veranderen van de omgevingsvergunning
met kenmerk RB-OVB-2011-01 (activiteit Bouwen), ontvangen 20
juni 2011.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 september
2011.
Verleende omgevingsvergunning
Emmapiramide
Voor de activiteit bouwen
Betreft vergunning voor het verhogen van de Emmapiramide met
twee verdiepingen op dit perceel
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 de verleende vergunning 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
De burgemeester van Rozendaal heeft vergunning verleend aan:
- Stichting Veluweloop Wageningen voor de jaarlijkse Veluweloop over onder andere
Rozendaals grondgebied, op zaterdag 10 september 2011 (verzenddatum 24-08-2011).
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 5 oktober 2011) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880
HH Velp (inlichtingen: 026-3843661).
Aanvragen om vergunning/ontheffing
Er zijn geen vergunningen aangevraagd.
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Luchtkwaliteitmeting
Op 5 juli 2011 heeft de raad in zijn vergadering besloten dat er een luchtkwaliteitmeting
uitgevoerd dient te worden. Dit gaat gebeuren op de beoogde locatie voor de nieuwbouw van de
Dorpsschool op de Del en op de huidige schoollocatie op de Steenhoek.
Inmiddels is er aan TNO en de VGGM ( Veiligheids- en Gezondheidregio Gelderland –Midden)
opdracht verstrekt om gedurende een periode van drie maanden op deze twee locaties metingen te
verrichten naar de concentraties PM2,5, zwarte rook en NO2.
De metingen vangen naar verwachting aan op 15 september 2011. De VGGM zal begin 2012 met
een eindrapport over de metingen komen.

Nieuw Handhaving- en sanctiebeleid kinderopvang en peuterspeelzalen
Op 9 augustus 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal een nieuw
Handhaving- en sanctiebeleid kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld.
Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is het college van
B&W verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de
kinderopvang en peuterspeelzalen in een gemeente.
De GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) inspecteert in
opdracht van de gemeenten de kwaliteit van alle kindcentra (kinderdagverblijven, buitenschoolse
opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen) in de gemeenten.
Naar aanleiding van deze inspecties brengt zij advies uit aan de betreffende gemeente.
Tot op heden werd als basis voor handhaving gebruik gemaakt van het Afwegingsmodel
“Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang regio Gelderland-Midden”. Dit, regionaal
geformuleerde, handhavingsbeleid voldoet niet meer, mede doordat het afgelopen jaar de wet- en
regelgeving op het punt van de kinderopvang aanzienlijk is gewijzigd.
Inmiddels hebben de zestien gemeenten uit VGGM-regio Gelderland Midden een nieuw
regionaal Handhaving- en sanctiebeleid geformuleerd. Elke gemeente dient dit afzonderlijk vast
te stellen.
Het nieuwe Handhaving- en sanctiebeleid kinderopvang en peuterspeelzalen is gelijk aan dat van
de andere gemeenten in de regio Gelderland-Midden, waaronder Arnhem, Rheden, Renkum en
Westervoort. Dit biedt rechtszekerheid aan alle organisaties voor kinderopvang binnen de regio,
die alle onder dezelfde GGD vallen. Hiermee wordt tevens de rechtsgelijkheid binnen de regio op
dit gebied gewaarborgd.
Tijdelijke uitzondering voor peuterspeelzalen
Zolang afdeling 2.2 en art 2.20 van de Wko niet in werking zijn getreden, is het handhavingbeleid
voor peuterspeelzalen nog niet van toepassing.
Zodra deze artikelen in werking treden, treedt ook het handhavingbeleid peuterspeelzalen in
werking. Pas daarna zullen peuterspeelzalen worden geïnspecteerd.
Bekendmaking
Het nieuwe beleid treedt in werking op 3 september 2011.
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U kunt het nieuwe Handhaving- en sanctiebeleid vanaf 26 augustus inzien op onze website
www.rozendaal.nl onder “Gemeenteloket” > “Welzijn” > “Kinderopvang en peuterspeelzalen”.
Hier kunt u het bestand ook downloaden.
Als u het document op papier wilt ontvangen, kunt u vanaf 6 september contact opnemen met
onze beleidsmedewerkster Kinderopvang, mevrouw M. Jansma.
U kunt haar bereiken via e: m.jansma@rozendaal.nl of tel. 026- 3843664.

Natuurspeelplaats Velp blijft voorlopig gesloten
Uit onderzoek blijkt dat het terrein van de natuurspeelplaats nabij de Biesdelselaan in Velp
verontreinigd is. Het terrein blijft voorlopig gesloten, totdat duidelijk is op welke wijze de
verontreiniging kan worden aangepakt.
Aan het bospad in het verlengde van de Biesdelselaan in Velp is begin dit jaar gestart met de
inrichting van een natuurspeelplaats. Tijdens de inrichting bleek er na elke regenbui glas aan de
oppervlakte te liggen. Omdat dit ongewenst is op een speelplaats werd het terrein gesloten. De
aanwezigheid van het glas was voor de gemeente aanleiding om te kijken of er misschien nog
andere, minder zichtbare, verontreinigingen in de grond aanwezig zijn.
Afgelopen mei en juni is er een bodemonderzoek op de speelplaats uitgevoerd. Uit dit onderzoek
blijkt dat een deel van het terrein sterk is verontreinigd. De rest van het terrein is licht
verontreinigd. De verontreiniging bevindt zich in ongeveer de bovenste halve meter. Daaronder is
de grond schoon.
Het speelterrein is net naast het drinkwaterwingebied gelegen. Het soort verontreiniging dat op
het speelterrein is aangetroffen is van het soort dat zich niet verplaatst. Ze vormt dus geen risico
voor de drinkwaterkwaliteit.

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 9 september 2011. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 7 september 2011 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

Inleverdatum Rozendaalse Herfstfair zaterdag 27 augustus a.s.
Rozendaal, de bazaar in de kerk van Rozendaal aan de Kerklaan wordt in een nieuw jasje
gestoken. 5 november 2011 organiseert de commissie een fair die in het teken van de
herfst/winter zal staan. De inkomsten komen, als vanouds, ten goede aan het onderhoud van dit
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monumentale kerkgebouw. Aanstaande zaterdag kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur boeken en
speelgoed inleveren bij de papiercontainer naast de kerk. De herfstfair gaat boeken en speelgoed
inzamelen en verkopen maar geen oude goederen meer. Daarnaast zullen er kraampjes komen
met sjaals, sieraden, homemade lekkernijen, wijnproeverij e.d. Ook worden er voor de
meekomende kinderen activiteiten zoals sminken, grabbelton georganiseerd en kan er iets leuks
gemaakt worden. De data waarop u de boeken en speelgoed kunt inleveren zijn zaterdag 27
augustus en 29 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur bij de papiercontainer naast de kerk.
Voor meer informatie kunt u ons bellen: 06-2480 2009 of mailen: herfstfair@hotmail.nl

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
Wandeling in Velp
4 september 2011. Tijd: 13.00 uur
De Start van de historische wandeling van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is op de
parkeerplaats van de Scholencombinatie ‘De Radar’ aan de Arnhemsestraatweg 29, tegenover
Park Daalhuizen in Velp. Deze school ligt aan de ventweg. Vanuit Velp rijdt u voorbij Paul van
Zeeland, en vanuit richting Arnhem na het viaduct, de ventweg op.
De wandeling gaat door dat stuk van Velp dat aan Arnhem grenst. We wandelen met u langs drie
min of meer naast elkaar gelegen voormalige landgoederen en wel Rozenhagen, Daalhuizen
(park) en Schoonenberg en vertellen u daar over de historie. Drie gidsen hebben deze wandeling
voorbereid in samenwerking met Theo van der Hoeven van de Belangenvereniging DaalhuizenVelp en Anita Matser van de Wijkvereniging Daalhuizen-Oost. De wandeling duurt anderhalf uur
en eindigt op de Vlashof waar u eventueel samen iets kunt drinken en vragen stellen. We komen
tijdens de wandeling in een bijzondere tuin die normaal voor bezoek gesloten is! De gidsen van
de Oudheidkundige Kring: Ben van Schaik, Theo van der Hoeven en Nelleke den Boer-Pinxter

25 jaar Open Monumentendag
Het weekend van 10 en 11 september is het weer zover: Open Monumentendag, een van de
grootste culturele evenementen van Nederland. In 2011 is het de 25e keer dat dit festijn
georganiseerd wordt en in dit jubileumjaar is gekozen voor het thema:
Nieuw gebruik – Oud gebouw
Dit betekent dat de herbestemming van monumenten centraal staat en ook in de verschillende
dorpen van de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn tijdens Open Monumentendag heel wat
voorbeelden van hergebruik te bewonderen. In Rozendaal kan men op zondag 11 september in de
kerk om 12.00 uur een beeldpresentatie bijwonen over de geschiedenis van het jachthuis op de
Imbosch en zijn omgeving. Daarna kan men rond het jachthuis een begeleide wandeling maken,
waarna ook het jachthuis van binnen te bekijken is. Dit is door de huidige eigenaars volledig
gerestaureerd en is nu voor het eerst in nieuwe glorie te bewonderen, een unieke kans! Dezelfde
dag kan men aan de Rosendaalselaan ook twee tuinen bekijken: de tuin van de Villa Rozenhof op
nr. 36, ooit buitenverblijf van het Kasteel, en de tuin van nr. 11/15, een vroegere
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wasserij/blekerij. De Herenkerk is beide dagen geopend en herbergt een tentoonstelling van
schilderschool TerpenTijn. Ook in de diverse dorpen van de gemeente Rheden is weer veel te
zien. Een mooi voorbeeld van herbestemming in Dieren is de Oranjerie van het prachtige
Carolinapark. Het gebouw is dit jaar volledig gerestaureerd en ingericht als Petit café. De
Dierense Sjoel gebouwd in de 19e eeuw, is sinds vorig jaar weer in gebruik als synagoge, waarbij
ook vele andere activiteiten worden georganiseerd. In Rheden is een goed voorbeeld van
hergebruik van een voormalige kerk te zien, nu verbouwd tot kantoor, met behoud van vele
originele elementen.
Het vroegere gemeentehuis in De Steeg heeft een andere bestemming gekregen als kantoorpand,
maar de mooie hal met monumentaal glas-in-lood raam en nog veel meer fraais is bewaard
gebleven.In Velp wordt het prachtige voormalige postkantoor opengesteld voor het publiek,
evenals een bijzondere kantoorvilla op de grens met Arnhem. Het volledige overzicht van
opengestelde monumenten en activiteiten staat in een programmaboekje, dat vanaf 24 augustus
op diverse plaatsen in de gemeenten verkrijgbaar is, onder meer bij de gemeentehuizen en de
servicecentra, de bibliotheken en VVV-serviceposten en bij diverse boekhandels en
horecagelegenheden.
Het boekje is ook te bekijken op de websites van de gemeenten Rozendaal en Rheden.
Verder informatie is ook te vinden op de landelijke website: www.openmonumentendag.nl

Expositieweekend bij de Kamer op Rozendaal
10 en 11 september 2011.
Susan Schildkamp - schilderijen. Het landschap staat centraal voor haar vrolijke en kleurrijke
schilderijen. Italië is een belangrijke inspiratiebron.
Susanne Haag - keramiek. Zij concentreert zich op rakustoken. Door de bijzondere geometrische
decoraties die zij toepast, ontstaat het effect van dieptewerking en beweging.
Willemijn van der Spiegel - objecten van geïmpregneerde katoen. Veelzijdige onderwerpen laten
haar inspireren. De objecten hebben dan ook zeer toepasselijke namen.
Wij nodigen u van harte uit deze zeer veelzijdige expositie te komen bekijken. In de tuin staan
ook verschillende objecten van hout en keramiek. Openingstijden: 13.00 - 17.00 uur en op
afspraak.
Kamer op Rozendaal Beekhuizenseweg 4 6891 CZ Rozendaal www.kameroprozendaal .nl
Tel: +31 26 3643425

TerpenTijn terug “op” Rozendaal.
De Gelderse Schilderschool TerpenTijn, nu gevestigd in Velp aan de Parkstraat, is op 1 augustus
1988 opgericht onder de naam Rozendaalse Schilderschool TerpenTijn en maakte toen gebruik van
de zolder van het gemeentehuis aan de Kerklaan. Het ledenaantal van veertig bij de start groeide
snel, de zolder werd te klein en een nieuw atelier werd betrokken onder de Parkstraatkerk in Velp.
Rozendaalse Schilderschool TerpenTijn werd toen Gelderse Schilder-school TerpenTijn. Tijdens de
Open Monumenten Dagen op 10 en 11 september keert TerpenTijn even terug in Rozendaal met een
expositie van het werk van de leden in de kerk van de Protestantse Gemeente aan de Kerklaan. De
kerk is een rijksmonument uit 1758 met o.a. een monumentale symbolische muurschildering in
Jugendstil. Werken in potlood, aquarel, pastel, acryl en olieverf zijn op zaterdag 10 september te
zien van 11.00 - 17.00 uur en op zondag 11 september van 12.00 – 17.00 uur. Tevens zal TerpenTijn
zich voorstellen door een diapresentatie die een indruk geeft hoe er in het atelier gewerkt wordt, van
de excursies in de loop der jaren en o.a. van de deelname aan het RTL-programma - ik kom bij je
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eten – in juli 2009, waarin 5 leden, ieder in een andere techniek, presentatrice Evelien in beeld
vastlegden. ‘Waar ontspanning vorm krijgt op papier en doek’ is een motto van TerpenTijn.
Ontspanning vinden in de mooie hobby van tekenen en schilderen kan bij de Gelderse
Schilderschool TerpenTijn tijdens 4 dagen in de week op ochtenden, middagen en avonden onder
deskundige leiding. Een jaarlidmaatschap is mogelijk, maar ook deelname aan workshops tekenen
en aquarelleren in de komende maanden. Meer informatie: www.terpentijn.info of tel. 0313 414668

Ongelijk behandeld? Melden helpt!
Wist u dat er ook in uw gemeente, in uw wijk regelmatig mensen worden lastiggevallen omdat ze
homoseksueel zijn? En dat op school de kinderen elkaar nog steeds uitschelden voor
buitenlander? En dat ouderen niet meer aan het werk komen omdat men hen te oud vindt? In de
gehele regio Gelderland-Midden zijn meer dan 109 van dergelijke incidenten gemeld. Daarbij
gaat het vaak over discriminatie op de werkvloer. Discriminatie op basis van vrouw zijn, ras,
maar ook ongelijke behandeling op basis van een handicap wordt regelmatig gemeld. Meldpunt
Discriminatie is een onafhankelijke organisatie die zorg draagt voor meldingen over ongelijke
behandeling. Mensen bellen of schrijven het Meldpunt Discriminatie over een incident dat met
discriminatie te maken heeft. De medewerkers nemen vervolgens contact op met de melder en
gaan uitzoeken hoe de zaak in elkaar zit. Veelal wordt er door de inzet van mediation naar een
oplossing gezocht. Soms, bij strafbare feiten, wordt de politie ingezet. En als het om ongelijke
behandeling gaat waar de wet u in beschermt, wordt de zaak voorgelegd aan de commissie
gelijke behandeling (CGB). Meld discriminatie; wij helpen u.
U kunt ongelijke behandeling melden door ons te schrijven of te bellen:
www.discriminatiemelden.nl, tel. 0900-2354354.

Wegverbreding A12 Waterberg - Velperbroek:
Grootschalige werkzaamheden 29 augustus van start
Werk uiterlijk 2013 gereed
Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van de A12 tussen de knooppunten Waterberg en
Velperbroek. De grootschalige bouwwerkzaamheden starten vanaf maandag 29 augustus. Tijdens
deze verbredingswerkzaamheden blijven op de A12 overdag twee rijstroken in beide richtingen
beschikbaar. Deze zijn verschoven en er geldt een maximumsnelheid van 90 km/uur.
Weggebruikers wordt aangeraden rekening te houden met extra hinder.
Versnelling: werk ruim jaar eerder klaar Doordat de voorbereidende werkzaamheden
voorspoedig verlopen en aannemer Heijmans heeft gekozen voor een andere werkwijze, is een
aanzienlijke tijdsversnelling in dit project mogelijk. Door het inzetten van veel menskracht en het
tegelijkertijd werken aan de verschillende delen van het traject, is de wegverbreding A12
Waterberg – Velperbroek uiterlijk in 2013 gereed. Hierdoor kan de weggebruiker ruim een jaar
eerder gebruik maken van de verbrede A12.
Bouwhinder voor de omgeving Voor de noodzakelijke verbreding van het hooggelegen talud
van de A12 zijn grote hoeveelheden nieuw ophoogzand nodig. Tot naar verwachting eind
november vinden dan ook veel zandtransporten plaats. De benodigde routes over de
gemeentelijke hoofdwegen zijn afgestemd met en goedgekeurd door de betrokken partijen. Ook
starten voor eind 2011 de sloop- en bouwwerkzaamheden van de geluidsschermen. Tevens
beginnen binnenkort de werkzaamheden aan de verschillende viaducten. Deze werkzaamheden
hebben ook gevolgen voor verkeer dat de A12 hier kruist. Direct omwonenden en weggebruikers
worden nader geïnformeerd.
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Verbreding A12 Waterberg - Velperbroek Rijkswaterstaat verbreedt de weg tussen de
knooppunten Waterberg en Velperbroek van 2x2 naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Er
worden drie viaducten vervangen (Schelmseweg, Velperweg en IJssellaan), twee viaducten
verbreed (Rozendaalseweg en Spoorviaduct) en de Luinhorsttunnel wordt verlengd. Tussen
Arnhem en Velp wordt een nieuwe fiets-voetgangerstunnel aangelegd. Rijkswaterstaat treft
daarnaast maatregelen om de geluidsbelasting omlaag te brengen en de effecten op natuur en
landschap te compenseren. De wegverbreding A12 Waterberg -Velperbroek is uiterlijk 2013
gereed.
Vragen over de werkzaamheden Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met Heijmans Infra op het nummer 06-51505604. Dit nummer is ook in de nachtelijke uren
bereikbaar voor dringende meldingen.
Meer informatie Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A12Waterberg-Velperbroek voor informatie
over het project.

Mantelzorgsalon maandag 12 september 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 12 september 2011: Behalve het reguliere vervoer zijn er voor mensen
die afhankelijk zijn van aangepast vervoer tal van mogelijkheden. De Regiotaxi, vervoer door
vrijwilligers, Valys, de Zorgtaxi enz. Deze middag besteden wij aandacht aan de mogelijkheden
van vervoer in en vanuit de gemeente Rheden en Rozendaal. Een medewerkster van het
Zorgloket van de gemeente Rheden houdt hierover een presentatie. Zij kan u ook informeren over
mogelijke vergoedingen/tegemoetkomingen hierbij. Er is voldoende gelegenheid tot vragen
stellen. Na al deze informatie is het tijd voor een ontspannende nostalgische film over de
Geldersche Tram met prachtige authentieke beelden uit het bestaan van de stoomtram. Na afloop
van het programma kunt u elkaar ontmoeten in de Brasserie van het Bezoekerscentrum.
De Mantelzorgsalon wordt gehouden in Bezoekerscentrum Veluwezoom, Heuvenseweg 5a in
Rheden. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom. 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.
Ote weten op hoeveel bezoekers wij kunnen rekenen, vragen wij u om dit telefonisch door te
geven, voor 6 september a.s. Telefoon 026 – 38 31 541 van Meldpunt Vrijwillige Thuishulp
Rheden en Rozendaal, op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur.
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. Wilt u de mantelzorgsalon bezoeken, maar heeft u
niemand kunnen vinden die de zorg even van u wil overnemen? Neem dan tijdig contact op met
het Meldpunt, dan gaan wij proberen vervangende zorg voor u te regelen.

26 augustus 2011

8

Routegids IVN Oost-Veluwezoom
Dwalen over de Veluwezoom zonder te verdwalen. Dat kan met de nieuwe routegids ‘De heuvels op,
de lanen in’ van IVN Oost-Veluwezoom. De nieuwe gids, samengesteld door leden van IVN OostVeluwezoom, is een fraai gedrukt full-colour boekje. De gids is een gezamenlijke uitgave van IVN
Oost-Veluwezoom en uitgeverij BDU Boeken en is te koop voor 12 euro bij de plaatselijke
boekhandels. De wandel- en fietsroutes doorkruisen het veelzijdige landschap ten oosten van Arnhem:
ruwweg de omgeving tussen Velp/Rozendaal en Dieren/Laag Soeren.
Wie de routes volgt komt op talloze mooie plekjes, elk met zijn eigen verhaal en specifieke planten en
dieren. Korte toelichtende tekstblokjes openen de ogen van de bezoeker, foto’s ondersteunen de tekst
en geven een beeld van wat de bezoeker kan ontdekken.
De gids bevat zeven wandelroutes en twee fietsroutes. Twee routes lopen door het bos- en heidegebied
van de gemeente Rozendaal. Als extra service zijn de routes als GPS-track te downloaden vanaf de
website van IVN Oost-Veluwezoom.

Keramieklessen in het centrum van Velp
Vanaf 6 september starten er weer keramiekcursussen bij Keramiekatelier Arlee in het centrum van
Velp aan de Ommershofselaan.Er wordt les gegeven in kleine groepen van 7 of 8 personen op de
dinsdagochtend en –avond en de woensdagavond. De dinsdagavond zit al vol maar op de
dinsdagochtend en woensdagavond zijn nog twee plaatsen vrij. Docente is Let de Kok. Zij is
aangesloten bij de Nederlandse Vakgroep Keramisten en lid van de Rhedense Kunstenaars.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met Let de Kok. Tel: 026-3644242
Voor meer informatie: www.letdekok.nl
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