
1/9

Kerst 2021
bv-daalhuizen-velp.email-provider.nl/web/2hxcpvlkvy/iffexkkkyt/xv08t8okqk/ms2f2xsoni

https://bv-daalhuizen-velp.email-provider.nl/web/2hxcpvlkvy/iffexkkkyt/xv08t8okqk/ms2f2xsoni


2/9

van de voorzitter
  

Beste Daalhuizen-Velp bewoners,
  

Via onze email heeft u kunnen lezen dat
de proef om de Berg en Heideweg tot
fietspad te veranderen niet doorgaat. In het
gemeentelijk schrijven lees ik dat er
blijkbaar meer tegenstemmers dan
voorstemmers zijn om deze goedkope
proef door de gemeente Rozendaal en

Rheden door te laten gaan.
 Heel graag had ik gezien hoe de test zou werken, en of de Daalhuizen en Del

bewoners alsmede beide gemeenten hun standpunten zouden bewaarheid
zien of juist in tegenovergestelde richting zou zijn bijgedraaid.

 Een gemiste kans ook om ons op feiten gebaseerd te kunnen laten
meedenken.

 Wie weet wordt deze proef op een later moment ooit nog eens gehouden? Dat
kan iedereen zijn of haar standpunt kunnen verstevigen of misschien juist
laten afzwakken.

  
Behalve een mezen kast heb ik op aanraden van iemand een voederbakje
met zuignapjes tegen ons raam geplakt; met wat voederzaad
(zonnebloemkernen voldoen goed) erin is het een dagelijkse drukte van
mezen die af en aan vliegen. Zo dichtbij zie je ze normaal niet, en ze vliegen
gelukkig niet tegen de ruiten aan. Ideaal om de winter door te komen.

 De aan meerdere wijkbewoners beloofde boekenplanken van de Daalhuizen
eiken zijn door Jan Snellenburg gezaagd en vervolgens te drogen
opgestapeld voor een of twee jaar.

  
Onze nieuwjaarsborrel zal buiten worden gehouden om die ellendige corona
een zo klein mogelijke kans te geven. Doe mij maar liever een Corona biertje,
daar wil ik wèl reclame voor maken!

 De twee kerstfoto's zijn eigenlijk herfstfoto's; eentje van een paar 25 cm grote
zwammen in de berm van de Beethovenlaan (zie hierboven), en een in een
kunstzinnig aangeveegd park (hieronder).

 Daar zullen af en toe een of meer bomen weggehaald moeten worden
aangezien deze nu eenmaal niet het eeuwige leven hebben.

 Maar met de langzamerhand aangroeiende lijst nieuw gepote bomen en
struiken is het park samen met de fantastische wadies klaar voor de toekomst.

  
 
Een plezierige Kerst en Jaarwisseling toegewenst!



3/9

 
 
 
 
Op zondag 16 januari  2022 geeft het
bestuur een gelegenheid elkaar in het Park
te ontmoeten om elkaar een goed en
gezond 2022 te wensen.

 Vanaf 14.00 tot 16.00 staat er voor u een
drankje en hapje klaar. Stoel zelf
meenemen.

 Mocht het te slecht weer zijn, dan lasten
wij het af.
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HOOP

Hoop is een deugd die om volharding vraagt
 Hoop is een perspectief dat tot handelen aanzet

 Hoop geeft richting aan het bestaan

 

Wij wensen jullie zegen, hoop en Geestkracht toe,

 namens het bestuur
 Eise Lensink

 Penningmeester

Brief stand van zaken AZC Arnhemsestraatweg 348, Velp

Ter info een brief van de Gemeente Rheden.
 KLIK HIER
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