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www.jessicapedicurearnhem.nl jessica.pedicure@kpnmail.nl

Medisch Pedicure

Lid Provoet & ProCert gecerti�ceerd

Voetverzorging diabetici & reumapatiënten

026 - 389 11 29
Wassenaarweg 5-b
6843 NX Arnhem

Jessica
Pedicure Arnhem

		

	
	

Aanmelding lidmaatschap 
 

Naam: …………………………………………………….. 
Adres:  ……………………………………………………. 
Postcode:  ………………………………………………. 
Woonplaats  
Geb.datum:  …………………………………………… 
Tel.nummer:  …………………………………………. 
Email adres -------------------------------- 
 

Gezinslidmaatschap              € 10.00 
Alleenstaandelidmaatschap    €  5.00 
 

Handtekening:                 Datum: 
 
 
 
Inleveren bij:  Boerderij “De Kroon” 
Randweg 2, 6845 AC  Arnhem 
t.a.v. Wijkvereniging de Oostelaar 
Mail: Penningmeester@oostelaar.nl  
of meld u direct aan op www.oostelaar.nl 
Bankrek.: NL07 INGB 0002 743054	
	
	
	
	

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

  

 
 

EEN RESTAURANT MET MEER ORIGINELE CHINESE SPECIALITEITEN EN BIJZONDERE MENU’S

Speciale actie op zaterdag en zondag:
Chinees-Indisch buffet met ongeveer 20 gerechten:

Onbeperkt eten voor 
Normaal € 13,50 nu voor € 11,90 Kinderen normaal € 7,80 nu voor € 5,95

Reserveren gewenst / niet geldig op feestdagen

Nieuw “Fong Sho”

Heeft u een feestje thuis of op het bedrijf? Onze Cateringservice wil dit graag voor u verzorgen!

Restaurant Nieuw “Fong Sho”
Winkelcentrum “de LAAR-OOST”
Oostburgwal 109, 6845 CX Arnhem

Telefoon 026 - 381 45 15

Openingstijden:
ma-wo-do: 14.00 tot 21.30 uur
dinsdag: gesloten
vrij-za-zo: 13.00 tot 21.30 uur
Alle feestdagen: 13.00 tot 21.30 uur
Tijdens onze openingstijden kunt telefonisch bestellen.



Wijkblad voor De Laar

van de redactie
Dit wijkblad valt net voor de Pasen op je mat. In die twee paasdagen zit vast 
wel een rustmomentje om op je gemak deze editie door te nemen. Kopje koffie 
erbij. Dat gaat goedkomen. Maar eerst de dag natuurlijk beginnen met een 
lekker vers eitje bij het ontbijt of bij de brunch. 

Op Koningsdag 27 april is er een uitgebreide rommelmarkt en zijn er veel leuke 
activiteiten voor de jeugd bij en rondom boerderij De Kroon. Van 7 t/m 12 juli 
is er Jeugdland. Zie de programma’s verderop in dit blad. Op de website www.
oostelaar.nl is nog een interessant artikel te lezen over “tracking cookies”.

Van 4 t/m 7 juni is de Avondvierdaagse. Elk jaar een leuk evenement. Loop mee 
zou ik zeggen. Kijk op hun website: www.a4darnhemzuid.nl . 

Op de oproep voor foto’s uit De Laar voor het wijkblad, eventueel zelfs voor 
plaatsing op het voorblad, zijn een paar leuke reacties binnengekomen, zie ook 
het voorblad van deze editie. Insturen van wijkfoto’s is altijd mogelijk, wij maken 
er graag gebruik van.

De zomerperiode wordt ook wel komkommertijd genoemd. Er is dan weinig 
nieuws te melden, politici en veel anderen zijn op vakantie. Maar ja, als je 
op vakantie gaat dan beleef je weer andere, leuke en nieuwe dingen. Dus 
…. over komkommers gesproken, of je nou thuis bent of op vakantie, een 
komkommersalade is best lekker fris in de zomer.

Het volgende Laarnieuws wordt vanaf 24 augustus verspreid. De redactie wenst 
alle wijkbewoners een mooie zomer toe. Liever niet zo warm als vorig jaar. Maar 
ook niet erg nat. Afwachten wat de weergoden in petto hebben. 

van de bestuurstafel
Inmiddels heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Het verslag 
hiervan en de verslagen van alle activiteiten, die in 2018 plaatsvonden, kunt u 
lezen op de website www.oostelaar.nl , onder “Nieuws”. Het bestuur gaat, ook in 
de nieuwe samenstelling, zoals u gewend bent weer vol enthousiasme activiteiten 
organiseren voor alle wijkbewoners. We hopen u dan te zien.

De voorbereidingen voor Koningsdag zijn in volle gang. De aanmelding voor 
kraamhuur via de webwinkel is prima verlopen. We gaan er weer een mooie dag van 
maken!
Ook zijn de voorbereidingen voor de Dag van de Laar opgestart. Zie hiervoor de 
oproep voor hobbyisten en ondernemers. De pubquiz, een nieuwe activiteit, wordt 
naar verwachting in het nieuwe seizoen gestart. Meer informatie hierover komt in 
wijkblad 4. 
Ook voor de Kidsclub, georganiseerd in samenwerking met  
wijkcentrum/zorgboerderij De Kroon, hopen we op een flinke opkomst.

Vanuit het bestuur wensen we iedereen een zonnige zomer toe. 

Foto voorpagina 
Deze foto is vorig jaar gemaakt bij het bruggetje in het Bingelradepark, kijkend rich-
ting Baakhovenstraat. Het is zo’n uniek gezicht, het leek net een bijeenkomst. Ik ben 
benieuwd waar die vogels het over hebben. JJ Ik loop daar heel graag.
Fotograaf: Natascha Metman

De redactie behoudt zich het 
recht voor kopij in te korten of 
te weigeren.
Overnemen van teksten en/of 
tekeningen is toegestaan mits 
als bron “De Oostelaar”wordt 
vermeld.

Nr. 3, april

Laarnieuws is het wijkblad voor  
De Laar en verschijnt in 2019  
zes maal.

Oplage ruim 5.200 exemplaren

Redactieadres:
Redactie “De Oostelaar”
P/a Boerderij De Kroon
Randweg 2, 6845 AC Arnhem

Teksten/kopij:
Op uw kopij vermelden  
t.a.v. “Laarnieuws”.
Kopij aanleveren op:
redactie@oostelaar.nl

Volgende uitgave:
Redactiesluiting is voor
Nr. 4 - 29 juli
Nr. 5 - 16 september
Nr. 6 - 21 oktober

Verspreiding in de Laar vanaf:
Nr. 4 - 24 augustus
Nr. 5 - 12 oktober
Nr. 6 - 16 november

Advertenties:
advertentie@oostelaar.nl

Algemeen:
info@oostelaar.nl

Druk:
Foto van Eimeren, Huissen

Coördinatie  
en wijkbladbezorging:
Laar Oost:  Hans Folman,  

381 24 15
Laar West:  Anne Salome, 

06-13960916

Klachten over bezorging?
info@oostelaar.nl

Teksten
Ineke Bretz
Mart van der Burgh

Opmaak
Wendy Tweehuysen
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Keurslagerij	Schilder	
Gertjan	en	Emma	

	
	
	sinds	1	juni	2018	
Uw	jongste	keurslager	

Elke	dag	schitterende	aanbiedingen!	
• Maandag	en	Dinsdag		

Verse	worst	+	speklappen	per	kilo																																	7,95	
• Woensdag	

Gehaktdag!	4	ballen	voor	5	euro,	500	gram	half	om	half	
gehakt	of	500	gram	rundergehakt	+	4	schnitzels								9,95	

• Donderdag	
Shoarmadag!	Varkenshoarma	en	gyros	per	kilo									7,50	
Kipshoarma	per	kilo																																																									9,95	

• Vrijdag	en	Zaterdag	
Biefstukdag!	3	supermalse	kogelbiefstukken	voor				7,50	

Natuurlijk vitaal door deskundig advies over
voeding, supplementen en kruiden bij chronische

klachten, vermoeidheid en medicijngebruik

Natuurgeneeskundig therapeut Erwin Kempkens
Lid van beroepsvereniging VNT

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling
vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Een verwijzing is niet nodig.

www.natuurlijk-vitaal.nl
06 - 53 400 466

Alle aandacht voor uw voetklachten
Natuurlijke huidverzorging met Annemarie Börlind

Huidverjonging met microdermabrasie

Pedicure en schoonheidsspecialist Lidwien Kempkens
Lid van beroepsverenigingen ProVoet en Anbos

Vergoeding van pedicurebehandeling bij reuma en
diabetes is mogelijk met een verwijzing door een (huis)arts

of medisch specialist.

www.walk-on-voetverzorging.nl
wvw.schoonheidsspecialistearnhem.nl

026 - 32 71 282

Ons praktijkadres
Martensbongerd 22, Rijkerswoerd



De jeugdwijkcoach op school  
Een wijkcoach zijn in de wijk “Elden en de Laar”, 
daar willen wij graag iets over vertellen. 
Wij zijn vanuit het wijkteam onder andere vaste 
contactpersonen op de lagere scholen in de wijk.

Op alle scholen op de 
Venlosingel en de Brabantweg 
zijn we op een vast moment 
elke of om de week op de 
school te vinden. U kunt dan 
met ons direct in contact 
komen. Lukt dat niet direct, 
dan weten de leerkrachten of 
de intern begeleiders ons te 
vinden. U kunt met alle vragen 

bij ons terecht, hoeft niet perse gerelateerd te 
zijn aan onderwijs.
Zijn er bijvoorbeeld vragen over slaapproblemen, 
of hoeveel beeldschermtijd is  nu eigenlijk 
gezond voor een kind van een bepaalde leeftijd? 
  

Of je merkt dat een kind ergens last van heeft, 
het zit niet lekker in zijn vel, wat is er aan de 
hand, is er last van de scheiding? 

Het kind vertelt niet zo heel veel, welke vragen 
kan ik dan wel stellen om gezellig op bed even te 
kletsen met elkaar?
    

Ook kunnen we samen met het gezin kijken 
welke voorliggende voorzieningen er zijn in de 
wijk waar u terecht kunt, (bv formulierenbrigade, 
sociale raadslieden, activiteiten van Rijnstad, 
speelstoet, kinderboerderij, clubjes, sporten etc. ) 
Als het even niet lekker loopt kunnen we 
aansluiten bij een gesprek op school of kunnen 
we met u thuis in gesprek gaan. We willen graag 
kijken naar mogelijkheden om uw kind en uw 
gezin te ondersteunen om ervoor te zorgen dat 
er optimale ontwikkelingskansen zijn voor uw 
kind. 

Wij geven hieronder nog wat websites waarop 
u over verschillende onderwerpen goede 
informatie kunt vinden:

www.groeigids.nl/
www.opvoeden.nl/
www.oudersvannu.nl/kind/opvoeden/

Wij maken graag met u kennis op de scholen op 
de Brabantweg of de Venlosingel of u kunt ons 
bellen voor een afspraak met het wijkteam:  
088-2260000

Kunstcafé de hooijmaat 
Lezing over het illustreren van boeken en vrije grafiek, een kunst apart.

Op donderdagmorgen 18 april, van 10.30 – 12.00 uur, is er weer een Kunstcafé in stadsboerderij de Hooijmaat,  
Marius van Beeklaan 5 in Rijkerswoerd. De toegang is gratis, wel betaalt u € 4, - voor een consumptiebon voor onbeperkt 
koffie of thee.

Van 10.00 – 10.30 uur is de inloop. Het Kunstcafé is voor 55 plussers, die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur. 

Merlijn Martell houdt een lezing over haar werk. De muziek wordt verzorgd door Hans Langbroek, piano en  
Tyco Ferwerda, cello.

Merlijn Martell (1986) is docente druktechnieken aan het KWA in Schaarsbergen en ze illustreert boeken. Het grootste deel 
van haar tijd brengt ze door in haar atelier, waar ze werkt aan vrije grafiek, illustraties in opdracht en waar ze broedt op 
eigen projecten, die in diverse media vorm krijgen. Dit broeden gebeurt op een warm plekje in haar hoofd, daarna nemen 
handen en ogen het werk over. Merlijn houdt van vingers in vette inkt, houtkrullen die onder haar guts tevoorschijn 
komen, vormen die precies vertellen wat zij bedoelt, kleuren die bijten of liefhebben. Een eenvoudige, sprekende beeldtaal 
en rijk materiaalgebruik kenmerken Merlijnes werk. Stevige, eigengereide, soms eenzame individuen bevolken haar 
fabelachtige wereld, die met elk nieuw project een stukje groter groeit.

In het najaar is het Kunstcafé de Hooijmaat op donderdag12 september en 21 november.

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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         Tandartsenpraktijk “Schuytgraaf” 
 

“Uw tandarts voor het hele gezin” 
 

 We nemen nog nieuwe patiënten aan! 
 Persoonlijke aandacht van ons enthousiaste team 
 Uitstekende kwaliteit door professionele scholing 
 Complete mondzorg met mondhygiënistes 
 Prothese specialist aanwezig op vrijdagmiddag 
 Bij angst de juiste, rustige en persoonlijke benadering 
 Alle werkdagen geopend en ook de woensdagavond! 

 
 

                                      
  
 

 
            
 
           Dyany, 13 jaar 

 

Iedereen is welkom en we denken met u mee! 
 

Hunnenveld 38 · 6846 CP Arnhem · 026 - 3831328 
www.tandartsschuytgraaf.nl 

Maandag 08:00 uur – 17:00 uur 
Dinsdag 08:00 uur – 17:00 uur 
Woensdag 08:00 uur – 20:00 uur 
Donderdag 08:00 uur – 17:00 uur  
Vrijdag 08:00 uur – 17:00 uur  

Het is heel erg schoon! 
Aardige en gezellige 

mensen! 
Leuke en huiselijke 

wachtkamer! 

voorjaarsmarkt bij de laarhorst

Het team van De Laarhorst nodigt u allen van harte uit om naar onze jaarlijkse Voorjaarsmarkt te komen, op donderdag 
18 april tussen 18.30 en 20.30 uur. Tijdens onze Voorjaarsmarkt willen wij zo veel mogelijk geld inzamelen voor het goede 
doel. 

Dit jaar zal de opbrengst worden verdeeld over drie doelen. De eerste 35% gaat naar de vastenactie (www.vastenactie.nl), 
de volgende 35% gaat naar de Voedselbank en de laatste 30% gaat naar het steunfonds voor onze school (dit jaar wordt 
het steunfonds o.a. gebruikt voor opknapping en vergroening van ons schoolplein). 
Op de Voorjaarsmarkt kunt u en/of uw kind voor een klein bedrag meedoen aan diverse spelletjes, denk o.a. aan 
Oudhollandse spelletjes, een grabbelton en een springkussen. Of samen genieten van een hapje (gemaakt door de 
kinderen en hun ouders) en een drankje. We verkopen ook heerlijke poffertjes en goedgevulde snoepzakjes. Ook zamelen 
wij die avond lege flessen in, zodat wij het statiegeld bij de opbrengst kunnen optellen. Neem dus zo veel mogelijk lege 
flessen mee. 

Maar wat u absoluut niet wilt missen, is het Rad van Fortuin. Hiervoor kunt u lootjes kopen en kans maken op vele leuke 
prijzen, waaronder kaartjes voor Vitesse-Zwolle, een maand lang gratis sporten, kaartjes voor het Openluchtmuseum of het 
Watermuseum, bonnen voor restaurants en nog veel meer. 

Kortom, een leuke avond voor u en uw kind(eren) en een mooie donatie voor het goede doel. 
Zien we jullie op 18 april? Ons adres is Venlosingel 220. Tot dan! 

Ps. Wilt u ons sponsoren (geldbedrag of een cadeau voor het Rad van Fortuin), neem dan contact met ons op via de 
oudervereniging: ov@delaarhorst.nl. Wij zijn ook te vinden op Facebook. 



nieuwe kamer op zolder

Een enorm hoge hijskraan staat 
naast het huis van de familie 
Hessels in de Geldropstraat. 
Dat trekt kijkers. Wat staat er te 
gebeuren?

Marco: mijn zoon Leon krijgt 
een kamer op zolder. Om er een 
mooie, ruime kamer van te maken 
laten we een dakkapel erop zetten. 
Die moet over het huis heen naar 
het dak aan de voorkant getild 
worden.

ruimtekoers festival 2019
Kunst- en cultuurfestival Ruimtekoers keert terug! Dit keer niet in 
lege kantoor- of winkelpanden, maar in de buitenlucht. 

Van 3 tot en met 7 juli worden twee bijzondere buitenlocaties 
in Malburgen omgetoverd tot bruisende ontmoetingsplekken. 
In het restaurant worden de lekkerste recepten uit Arnhem-Zuid 
geserveerd. Vijf dagen lang kun je genieten van theater, muziek, 
kunst en workshops. Ondertussen verken je samen met makers, 
publiek en bewoners nieuwe ideeën, dromen en richtingen voor de 
stad van de toekomst. 

Ruimtekoers Festival, 
3 t/m 7 juli in Arnhem-Zuid
www.ruimtekoers.nl 

Deze foto is aan de Kroonsewal genomen, dichtbij het 
winkelcentrum. Als eerste zag ik die grote hoeveelheid meeuwen, 
maar toen zag ik waardoor ze zich daar hadden verzameld. Een 
goede geefster kwam net van de bakker en wilde haar aankopen 
wel met de vogels delen.

Henny Kalisvaart.

Marco en Leon in afwachting van 

de lancering van de dakkapel.

Daar gaat ie dan, hangend in 

de stroppen.

Even bijdraaien en zakken maar. 

Operatie dakkapel is geslaagd. 

Leon vindt het prachtig.

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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Technisch- medisch specialist voor 
wat betreft het aanmeten en maken 
van het kunstgebit

Ook voor de implantaatprothese

P.  Andriessen
Tandprotheticus

Bel voor afspraak en advies:

Wassenaarweg 5 A
6843 NX Arnhem
Tel: 06 13962950

Email: p.andriessen@wxs.nl

Alle pizza’s en pasta’s    € 5,99 
(behalve de Calzones en alleen bij afhalen) 

Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 

Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013

€ 6,50

Er is veel mogelijk,
niets is vastomlijnd.

U kunt altijd bij 
Estia Uitvaarten
terecht, ongeacht 
of, waar en hoe u 
verzekerd bent.
06 43877077 | www.estia uitvaarten.nl

Een afscheid is een bijzonder 
moment in het leven. Een uiting van 
liefde, zorg en respect, het begin van 
een dierbare herinnering. 

Uw uitvaartwensen 
kunt u ook vooraf 
vastleggen. 

Ik nodig u graag 
uit voor een 
kennismaking of 
voorgesprek. 

gratis advies bij de han-
rechtswinkel
Heeft u een juridisch vraagstuk? Schroom niet en kom langs bij 
de HAN-Rechtswinkel! Studenten van de opleiding HBO-Rechten 
geven gratis juridisch advies. Zij worden hierbij ondersteund door 
vakdocenten. Kijk voor meer informatie op  
www.han.nl/rechtswinkel.

U kunt bij ons terecht voor juridische vragen rondom bijvoorbeeld: 
arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst, opzegging van een 
contract, gebreken bij aankoop of incasso.

Persoonlijk gesprek
Tijdens de spreekuren kunt u langskomen voor een  
persoonlijk gesprek.
Bezoekadres Nijmegen:
HAN-Rechtswinkel, Bisschop Hamerhuis,  
Verlengde Groenestraat 75, 6525 EJ, Nijmegen.
Bezoekadres Arnhem:
Ruitenberglaan 31, 6826 CC, Arnhem.

U kunt ons ook telefonisch bereiken op het nummer 06-55291144. 
Op werkdagen zijn wij geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
U kunt uw vraag ook per e-mail indienen via rechtswinkel@han.nl.



Zwerfvuil opruimacties in arnhem 
Op 11 februari liep op de Brabantweg een groepje mensen met een begeleidster van AC De 
Laar (Siza). Ze trokken eropuit om zwerfvuil op te ruimen. 
Activiteitencentrum De Laar in de Lieshoutstraat biedt tijdsbesteding aan mensen met 
een beperking en met een afstand tot de arbeidsmarkt. De activiteiten vinden binnen het 
activiteitencentrum plaats. Met deelnemers die daar mogelijkheden voor hebben, zoeken 
we een activiteit in de wijk.

Zwerfvuil is lastig te recyclen en nauwelijks afbreekbaar. Zwerfvuil is niet alleen storend om 
te zien maar vooral niet goed voor de natuur. Samen met Rozet en De Groene Vos maakt 
de gemeente zich sterk voor een plasticvrij Arnhem. Het event ‘Arnhem Plasticvrij?’ gaf 
een confronterende realiteit weer van de maatschappelijke gevolgen van plastic afval. Eén 
grote actie in de stad was de Afval-estafette van 18 t/m 23 maart. Ruim 2.000 stadsgenoten 
kwamen in actie om zwerfafval op te ruimen voor een schone stad. 

Bij het Arnhemse bedrijf Save Plastics maken ze allerlei producten van 100% 
gerecycled kunststofmix: speelgoed, picknicktafels, petflesjes, kratten, fleecetruien, 
bermpaaltjes, damwanden, lantarenpalen en bruggen. En last but not least staat er 
nu ook in Malburgen-Oost de Malburcht Brug. Een parkbrug gemaakt van plastic 
zwerfvuil. Het Kinderwijkteam heeft met kinderen van de Margarethaschool na 
schooltijd plastic zwerfvuil ingezameld. Ook Scalabor (sociaal werkbedrijf) startte een 
project om zwerfvuil op te ruimen in Arnhem. Het verzamelde plastic, met een inhoud 
van 14 bigbags, is door het Arnhemse bedrijf Save Plastics verwerkt tot loopplanken 
voor de brug. Meerdink Bruggen uit Winterswijk heeft de brug gebouwd. In totaal is 
er 2000 tot 3000 kilo plastic in de brug verwerkt. Wethouder Cathelijne Bouwkamp: 
“De Malburcht Brug is een prachtig voorbeeld hoe waardevol afval kan zijn en een 
nieuw leven krijgt. We willen plastic afval vaker inzetten voor producten die de 
gemeente nodig heeft voor de buitenruimte.”

Zaterdag 23 maart was de Landelijke 
Opschoondag. Ook in De Laar kwamen zo’n 
dertig gemotiveerde wijkbewoners in de benen 
om zwerfvuil op te ruimen. Om 13.00 uur was 
de start. De deelnemers konden bij Sjoerd van 
Leent op een plattegrond de locatie aanwijzen 
waar ze wilden opruimen. Elk groepje nam drie 
soorten zakken mee om meteen het zwerfvuil 
naar soort te scheiden. Om 15.00 uur werden 
de gevulde zakken ingeleverd en kon iedereen 
bijkomen met een drankje en hapje.
Sjoerd: “als je bekijkt wat er in twee uur aan 
zwerfvuil bij elkaar is gesprokkeld, dan kun je 
je wel voorstellen wat een bulk er aan zwerfvuil 
nog ligt in de hele wijk ligt.”
Het aantal vrijwilligers van de “Werkgroep de 
Laar schoon” zit nu op circa twintig.

De jongen Christiano mag de blikjes hebben om ze te verkopen. Tot hij genoeg geld heeft om de reis naar zijn moeder in 
Angola te betalen. Onderstaand een impressie van enkele deelnemers.

laarnieuws
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

 
Naam:…………………………………….. 
Adres:…………………………………….. 
Postcode:………….Geb.datum:…………. 
Tel.nummer:………………………………. 

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

          Inleveren bij: Boerderij “De Kroon”,  Randweg 2    
                                           6845 AC  Arnhem (tav wijkvereniging)  
                  Email: penningmeesterdeoostelaar@hotmail.com 
          Girorek: NL07 INGB 0002 7430 54 

–

Technisch- medisch specialist voor 
wat betreft het aanmeten en maken 
van het kunstgebit 

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

Bel voor afspraak en advies: 
 
Wassenaarweg 5 A 
6843 NX Arnhem 
Tel: 06 13962950 
 
 
Email: p.andriessen@wxs.nl 
 

Alle pizza’s en pasta’s    € 4,99  
(behalve de Calzones en alleen bij afhalen) 
  
  
Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 
  
  
Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013 
  

Technisch- medisch specialist voor 
wat betreft het aanmeten en maken 
van het kunstgebit 
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6845 CZ Arnhem 
026-3821013 
  



nieuwe ontwikkelingen voor opslag van zonenergie
isomeren* kunnen zonenergie 18 jaar opslaan

De wetenschap heeft weer een flinke sprong voorwaarts 
gemaakt ten aanzien van de opslag van zonenergie. 
Is het nu nog vluchtig en alleen lang houdbaar in een 
batterij of omgezet als vloeibare waterstof, Zweedse 
wetenschappers van de Technische Universiteit Chalmers 
hebben synthetische moleculen ontwikkeld die geschikt zijn 
om met zonnepaneel opgewekte energie langdurig op te 
slaan. Het gaat om speciale isomeren, waarin de energie 
tot wel achttien jaar kan worden opgeslagen.

Molecular Solar Thermal Energy Storage
De wetenschappers hebben een aangepast 
zonenergiesysteem ontwikkeld, genaamd Molecular Solar 
Thermal Energy Storage. Daarbij wordt gebruikgemaakt 

van een speciale molecuul die zonne-energie kan opslaan en op een later moment weer kan afstaan.
•  De moleculen zijn gemaakt van koolstof, waterstof en stikstof (norbornadiënen)
•  Deze veranderen bij zonlicht in energierijke isomeren, quadricyclanen.
•  Isomeren zijn moleculen met dezelfde atomen, maar een andere structuurformule, waarbij de atomen anders zijn 

gerangschikt. De moleculen worden in vloeistofvorm gebruikt bij het zonne-energiesysteem.

Van 30 dagen naar 18 jaar!
Normaal gesproken valt de helft van de norbornadiënen in een maand terug naar quadricyclanen, maar de 
wetenschappers hebben deze halfwaardetijd opgevoerd naar achttien jaar!
Volgens de onderzoekers kunnen de door hen ontwikkelde isomeren zonenergie dus heel lang opslaan en komt er bij het 
onttrekken van de energie veel meer warmte vrij dan waarop ze hadden gehoopt.

TU Chalmers  “wetenschap in het nieuws”
In deze publicatie over dit systeem beschrijven ze een katalysator die het beste de afgifte van energie kan controleren. Het 
gaat om de stof kobaltftalocyanine, die als filter dient waardoor de vloeistof stroomt. Dat zorgt voor een reactie die de 
vloeistof opwarmt met 63 graden Celsius.
•  Als de vloeistof al kamertemperatuur heeft, warmt deze op tot 83 graden Celsius.
•  Bovendien krijgen de moleculen bij de reactie weer hun originele vorm, zodat ze kunnen worden hergebruikt en geschikt 

zijn voor een circulair verwarmingssysteem.

Dit is het principe van een redox-flowaccu; twee vloeistoffen die circuleren en van elkaar worden gescheiden door een 
membraan. Een redox-flowaccu werkt als een soort oplaadbare brandstofcel; in een reactiekamer wordt elektrische 
energie gewonnen uit een chemische reactie. Het benodigde elektrolyt wordt in aparte opslagtanks bewaard en naar 
behoefte het reactievat ingepompt. In dit geval gaat het om twee gescheiden vaten, een met norbornadiënen en de 
andere met quadricyclanen, waarbij isomerisatie optreedt als de vloeistof door de vaten wordt gepompt.

Deze publicatie staat op internet: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/ee/c8ee01011k

*Isomeren zijn stoffen met gelijk aantal moleculen en gelijk aantal atomen. Ze verschillen door de wijze   

waarop die atomen onderling zijn verbonden of geschikt.laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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wijkvereniging de oostelaar organiseert in samen   werking met wijkcentrum/zorgboerderij de Kroon 
op 27 april volop activiteiten op en rondom het ter   rein van boerderij de Kroon.

rommelmarkt
Van 10.30 tot plm. 

16.30 uur is er weer een 
grandioze rommelmarkt 

in het Bingelradepark. 

schminken of 
glittertattoo
Bij de partytent van 
Houtspelmaatwerk kunnen 
kinderen zich, tegen betaling, 
laten schminken of een 
glittertattoo laten zetten. 

De livemuziek wordt de hele 
dag verzorgd door Mj drive-in 

met van 13.00 – 15.00 uur een 
optreden van Dave.

Jong en oud is van harte 
welkom op de gezellige 

terrassen voor een hapje en een 
drankje.

livemuziek en terras

   feest op Koningsdag    bij boerderij de Kroon
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wijkvereniging de oostelaar organiseert in samen   werking met wijkcentrum/zorgboerderij de Kroon 
op 27 april volop activiteiten op en rondom het ter   rein van boerderij de Kroon.

spelletjesfestijn
Het spelletjesfestijn voor de jeugd start plm. 

10.30 uur. Als superspektakel hebben we dit 
jaar een megaglijbaan voor de oudere jeugd; 

voor de kleintjes is er een springkussen. 
Verder is er een swipe en een rodeostier. 

En spelletjes als: ballengooien, vier op een 
rij, bibberspiraal enz. Kortom er is veel 

te doen voor de jeugd! Meedoen aan de 
spelletjes is voor alle kinderen gratis, inclusief 

een bekertje limonade (zelf tappen bij de 
limonadekoe!). Voor € 0,50 wordt er een 

grote suikerspin gedraaid. 

handig om  
te weten

Het feest duurt tot ongeveer 16.30 uur. 

Bij slecht weer zal een alternatief 
binnenprogramma georganiseerd worden.

   feest op Koningsdag    bij boerderij de Kroon
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grijp de afvalgrijper! 
Wijkbewoner Claire Godijn zond een bericht naar de wijkwebsite, dat ze als hondenbezitter tijdens 
wandelingen met haar hond zich ergerde aan al het zwerfafval in de wijk. Ze kwam met de vraag of het 
mogelijk is, dat ze een gratis afvalgrijper zou krijgen, zodat ze één of tweemaal per week tijdens haar 
wandeling wat zwerfafval kon opruimen. Ze dacht ook dat er wellicht meer hondenbezitters (of zelfs 
niet-hondenbezitters) uit onze wijk bereid zijn om met een gratis af te halen afvalgrijper af en toe wat 
zwerfafval op te ruimen. 

Dus geachte hondenuitlaters en bewoners van De Laar, vindt u dit een goed idee, meld u dan op deze 
website. Het is van belang dat meerdere mensen dit voorstel ondersteunen, want dan is de kans groot 
dat de Gemeente Arnhem hier financieel in tegemoet komt. En misschien wordt het dan mogelijk voor 
alle bewoners van De Laar om een gratis afvalgrijper op te halen bij bijvoorbeeld een centraal punt, 
zoals boerderij De Kroon. 

Op de wijkwebsite De Laar kunt u achter de knop ‘Contact/Kopij’ eenvoudig een bericht mailen (https://
delaararnhem.nl/contact). Die berichten worden dan verzameld en gaan samen met dit voorstel van 
mevrouw Godijn naar de Gemeente Arnhem. 

Bron foto: https://rijswijk.tv/hou-straat-schoon-afvalgrijper/. 
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www.casinosuikerland.nl
Suikerland 7 - Arnhem-Zuid - Telefoon 026 321 11 48

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!

laarnieuws
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Zoek de 6 verschillen De oplossing vind je op p. 20

ZATERDAG 22 JUNI

www.karamba-festival.nl

SUITZ  -  LAIN BARBIER   -  FEMKE HENGEVELD  -  MAGIC HERMAN
PARA ETERNO  -  BRAM BOENDER  -  JULIA VAN HELVOIRT

BALLONEN CLOWN FRANK  -  FOODTRUCKS  -  ESPRESSO KITCHEN
BRIES SAUCIES  -  DE SOEPKETEL  -  ZOET & ZOPIE  -  CAFE KARAKTER

DOMMERHOLT IJS  -  HONDENMODESHOW  -  MINI KINDERKERMIS

CROYDONPLEIN
 - ARNHEM -



workshop: schildpad van hanging basket met vetplantjes
Van de afgebeelde materialen maken we een schildpad met vetplantjes.
Aan de omgekeerde hanging basket wordt, nadat deze gevuld is met mos en 
cactusaarde, een plankje bevestigd. Hierbij maken we gebruik van kippengaas. 
Ook van gaas maken we een kop en staartje, opgevuld met mos. Vier kleine 
terracottapotjes worden de poten.

Door kleine openingen in het kokosvel worden de vetplantjes op de rug van de 
schildpad gestoken. Omdat deze vetplantjes erg kwetsbaar zijn en in plukjes uit 
elkaar gehaald moeten worden, krijgen jullie de plantjes mee naar huis om ze daar 
in het kokosvel te bevestigen. Het geheel hoeft dan niet meer vervoerd te worden 
en kan meteen een vast plekje krijgen in de tuin of op het balkon.

De vetplantjes zijn winterhard en kunnen dus steeds verder uitgroeien, totdat de hanging basket zelf niet meer te zien 
is. Dit kost wel even tijd, maar het geduld zal vast beloond worden! Het uiteindelijke resultaat? Kijk op Pinterest, zoek: 
hanging basket schildpad.

Wanneer: dinsdag 14 mei
Waar:  deel I en II boerderij de Kroon
Tijd:  19.30 - 22.00 uur
Organisatie:  wijkvereniging De Oostelaar
Kosten:  € 17,50 voor leden en
 € 22,50 voor niet-leden
 Betaling met pin heeft de voorkeur
Opgeven:  vanaf 23 april tot uiterlijk 7 mei
Bij:  Ineke Bretz, 06-31960079

Bij niet tijdige afzegging (48 uur voor aanvang) worden de kosten in rekening gebracht. Je kunt de materialen dan (laten) 
halen om thuis het werkstuk te maken.

Vanuit de nieuwe politiek van bevorderen van zelfstandigheid en participatie, 
wordt er ook van senioren verwacht dat zij meer zelfredzaam zijn en betrokken op 
de samenleving.
Zo is het steeds vanzelfsprekender dat ook senioren over PC-vaardigheden 
beschikken voor bijvoorbeeld e-mailen, internetbankieren, sociale media en 
aangifte doen voor de belasting.

Hebt u behoefte aan meer kennis voor het gebruik van uw PC of kent u mensen voor wie een cursus interessant is, dan 
bieden onze inloopochtenden op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur een prima gelegenheid om u nader te 
informeren.

Er zijn cursussen voor Windows 10, die zich richten zich op beginners en gevorderden. Ook zijn er inloopochtenden voor 
(technische) hulp en advies.
De cursussen worden gegeven door enthousiaste vrijwilligers en zijn gericht op het bevorderen van de digitale 
zelfstandigheid van overwegend senioren.

Over vele onderwerpen kan ook ondersteuning aan huis worden aangevraagd en in overleg met u worden ingepland.  
De ondersteuning aan huis gaat uit van uw vragen, wensen en problemen.

Is uw interesse gewekt? U bent van harte welkom tijdens de inloopochtenden bij:
Mediatrefpunt Arnhem- Zuid, SWOA de Gaanderij, Driemondplein 1, 6843 AN Arnhem ( Elderveld )
Of kijk op onze website: www.mediatrefpuntarnhem-zuid.nl.

Daarnaast kunt u voor meer informatie ook telefonisch contact opnemen met:
de heer Jan Verhoeven telefoonnummer: 026 – 3231068 of via de e-mail: info@mediatrefpuntarnhem-zuid.nl

	

laarnieuws
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   Schildersbedrijf Dave Kemp 
 

Voor al uw binnen en buiten schilderwerk 
 

                                                           
 
 
          

      Bel voor een vrijblijvende offerte 
 
 

Heukelompad 11 
6845 EL Arnhem 

Tel: 026 – 8480303 
Mob: 06 – 14231708 

Email: f.kemp1@chello.nl 
www.kempschilderwerken.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Yoga 

  

 

            

 

TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

 
Naam:…………………………………….. 
Adres:…………………………………….. 
Postcode:………….Geb.datum:…………. 
Tel.nummer:………………………………. 

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

          Inleveren bij: Boerderij “De Kroon”,  Randweg 2    
                                           6845 AC  Arnhem (tav wijkvereniging)  
                  Email: penningmeesterdeoostelaar@hotmail.com 
          Girorek: NL07 INGB 0002 7430 54 

 
 

   Schildersbedrijf Dave Kemp 
 

Voor al uw binnen en buiten schilderwerk 
 

                                                           
 
 
          

      Bel voor een vrijblijvende offerte 
 
 

Heukelompad 11 
6845 EL Arnhem 

Tel: 026 – 8480303 
Mob: 06 – 14231708 

Email: f.kemp1@chello.nl 
www.kempschilderwerken.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Yoga 

Bel voor een vrijblijvende offerte
Huissen

Tel: 026 – 8480303
Mob: 06 – 14231708

Email: f.kemp1@chello.nl
www.kempschilderwerken.nl

Op zoek naar kinderopvang 
in Arnhem-Zuid?
Dagelijks zijn onze ervaren en enthousiaste pedagogisch 

medewerkers in de dagopvang en bso bezig met de 

ontwikkeling en groei van 0-12 jarige kinderen. Met leuke 

activiteiten. Binnen en buiten! Via ons online platform Mijn 

Kind houden wij ouders met foto’s en korte verslagen op de 

hoogte van de belevenissen van hun kind.

In Arnhem-Zuid heeft Partou 5 ruime, lichte vestigingen. 

Prima bereikbaar vanuit Schuytgraaf:

-  Emily Bröntesingel 1a 

-  Pythagorasstraat 9

-  Brabantweg 107

-  Venlosingel 218

-  Mr D.U. Stikkerstraat 124

Kijk voor meer informatie over de vestigingen en een 

vrijblijvende rondleiding op www.partou.nl.



jeugdland komt ook naar de laar,  
instuif van 8 juli t/m 11 juli

De INSTUIF komt! Er is voor 
iedereen van 4 t/m 12 jaar 
wel wat leuks te doen. Je 
kunt hutten bouwen en 
deze net zo mooi maken 
als je zelf wilt. Als hij 
klaar is, kun je er lekker 
mee en in spelen. In de 
creatieve werkplaats kun 
je knutselen en schminken 
en wil je toneelspelen dan 
kan dat in het theater. 
Tussen de middag kun je 
bij ons blijven eten als je je 

brood meeneemt. Doe oude kleren aan en neem een 
hamer mee als je die hebt. Je hoeft niet perse een hele 
week te komen, een dag of een aantal dagen mag ook. 
Kaarten zijn op het terrein te koop vanaf een half uur 
voor aanvang. Bij het afbreken is afbreekhulp van harte 
welkom. Ben je 8 jaar of ouder dan mag je mee helpen 
bij het afbreken op de laatste dag en verdien je € 5,00.

Groepen
Bij de instuif zijn er pleinen in diverse leeftijdsgroepen: 
plein wit (4,5,6 jaar), plein rood (7,8,9 jaar) en plein 
blauw (10,11,12 jaar). Kinderen mogen zelf een groepje 
maken, als ze niet een groepje hebben worden ze aan 
een groep toegevoegd door de leiding. Het is mogelijk 
om broertjes en zusjes bij elkaar in een groepje te 
zetten, ook als ze niet de juiste leeftijd hebben van een 
bepaald plein.

Overige activiteiten 
De kinderen gaan in een groepje hun eigen hut bouwen. 
Daarnaast zullen er nog andere activiteiten plaats vinden 
zoals sport en spel, toneel, muziek, dansen en knutselen. 
Bij warm weer zullen er waterspelen neergezet worden. 

Feestelijke afsluiting
Op donderdagmiddag is er een feestelijke afsluiting. 
Hierbij zijn alle vaders, moeders, opa’s en oma’s, 
broertjes en zusjes uitgenodigd. Na afloop, om ongeveer 
16.00 uur, gaan alle kinderen met de ouders mee naar 
huis.

Hulp gevraagd
Voor de vrijdag zoeken wij kinderen vanaf 8 jaar, maar 
ook ouders die willen helpen afbreken. Opgeven kan 
voor bij de kassa of bij de vrijwilliger op het plein van 
uw kind. Helpen bij het afbreken, levert een beloning 
van € 5,00 mits er tot het einde is gewerkt. Kinderen, 
die ouder zijn dan 13 jaar en zich vervelen, kunnen zich 
melden bij de kassa. De kans bestaat dan dat er een 
plekje als vrijwilliger is tijdens de instuifweek. 

Vakantiepaspoort 
Het Jeugdland 
Vakantie Paspoort 
is een boekje in 
paspoortvorm en 
wordt gratis verstrekt 
aan alle Arnhemse 
basisschoolkinderen 
(groepen 1 t/m 8). 
Dit gebeurt via de 
scholen en altijd 
ongeveer een week 
voorafgaande aan 
en voorjaars-, mei- 
en zomervakantie. In 
dit boekje staan alle 
activiteiten vermeld 
waaraan je mee kunt 
doen en aan de hand van het paspoort kun je je eigen 
vakantie op zinvolle wijze invullen. Het paspoort is in de 
zomervakantie ook als busabonnement te gebruiken. 
De activiteiten, die in het paspoort vermeld staan, zijn 
verdeeld in verschillende categorieën: rondleidingen, 
films & voorstellingen, musea, overige activiteiten, 
creatief, sport, bouwdorpen en wijken. 

Let op! Als je meedoet aan de activiteiten van Jeugdland 
kun je gefotografeerd worden. De mogelijkheid bestaat 
dat deze foto’s gebruikt worden voor publicaties.

Wanneer en waar:

De Laar
Venlosingel bij de sporthal
8 juli t/m 11 juli
10:00 - 16:00

Rijkerswoerd
Kempenaersingel, achter de basisscholen
15 juli t/m 19 juli
10:00 - 16:00

Schuytgraaf
bij het winkelcentrum onder voorbehoud
12 augustus t/m 15 augustus
10:00 - 16:00

Algemene informatie voor ouders over de instuif:
http://www.jeugdland.nl/activiteiten/algemeen

laarnieuws
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van de hak op de tak
Mart v.d. Burgh

21 april: is elk jaar de door de Verenigde Naties bedachte 
Internationale Dag van de Creativiteit en Innovatie. Dit jaar 
is die dag ook de eerste paasdag. Wijkbewoners die voor de 

Pasen sowieso eieren beschilderen 
hebben zo’n VN aanmoediging 
niet nodig. Innoveren dan? Deze 
keer geen kippenei maar een 
struisvogelei beschilderen?

22 april: Dag van de Aarde (dit jaar 
ook de paasmaandag). Op deze dag 
wordt je aandacht gevraagd voor de 
wereldproblematiek rondom natuur, 
milieu en klimaatverandering. Je 
mag dan nadenken welke invloed je 
gedrag als consument op de aarde 
heeft. 

In het tropisch aquarium van Burgers’ Zoo zwemt sinds 
kort een bijzondere kwallensoort: de giftige zeenetel. 
Onder de hoed hangen lange draden. Elke draad zit vol 
met duizenden giftige cellen die bij aanraking giftige 
harpoentjes in je huid schieten. Voor watersporters, die 
met de harpoen op vissen jagen,  is het uitkijken geblazen. 
Anders krijg je een harpoenkoekje van eigen deeg!

23 mei: Landelijke Fiets naar 
je Werk Dag. Leuke actie. Voor 
dagelijkse fietspendelaars is  
1 dag natuurlijk een lachertje. 
Als een niet-fietser op 23 mei 
naar het werk fietst, dan is 
dat een positieve intentie. De 
afstand naar je werk kan te ver zijn om elke werkdag te 
fietsen. Een e-bike vergroot wel je actieradius. Vouwfiets 
mee in de trein is goed te doen. Zie je steeds meer.

Rij mono, fiets mono.
Op initiatief van minister Cora van Nieuwenhuizen is in 
2018 samen met onder andere ANWB, Flitsmeister, Veilig 
Verkeer Nederland, Fietsersbond, TeamAlert, Nederland ICT 
en provincies een grootschalige campagne voor aandacht 
op de weg ontwikkeld. 
Van Nieuwenhuizen: “Vroeger dacht je bij slingerende 
auto’s aan dronken bestuurders. Nu weet je dat iemand 
bezig is met zijn mobieltje. We denken dat we kunnen 
multitasken, maar we kunnen het niet. Appen en rijden 
gaat niet samen. Neem het risico niet. 
Als de 1e & 2e kamer akkoord gaan gaat ook voor o.a. 
fietsers op 1 juli a.s. een appverbod in. Gewoon handjes 
aan het stuur! 

Fietshistorie uit het App-loze tijdperk
HBS-leraar en schrijver Markus verzamelde en beschreef 
in zijn boek “Arnhem” (1907) gebeurtenissen die zich 
afspeelden omstreeks het midden van de 19e eeuw. Zo ook 
een heel bijzonder stukje over een innovatieve inwoner:

Citaat: “In de eerste helft der 19e eeuw kon men des 
Zondagsmiddags Coentje Helwig van Achter den toren 
zien tevoorschijn komen, om zich over den wal naar de 
“Werken” of naar Onderlangs te begeven met een groot 
wiel; buiten aangekomen, zette hij zich op de as, bracht 
het trappende in beweging en peddelde langs den weg 
ten aanschouwen van honderden stadgenooten, die den 
“gekken Coen” kwamen bekijken en uitlachen. En toch was 
zijn trapwiel al eene fiets in den dop”.
De familie Helwig runde in die tijd den fabriek van de 
beroemde Arnhemschen mosterd.
In de 19e eeuw kenden wij in Nederland het woord fiets 
nog niet. Zie dit krantenartikeltje uit het jaar 1885 over de 
Algemeen Nederlandse Wielrijdersbond. 
 

 Uit 1887 moderne modellen

Oplossing van zoek de 6 fotoverschillen:
1. balkonpaal  2. zwarte hoed  3. bord naast 
balkondeur  4. kompasfiguur op tafel  5. regenpijp  
6.  boombladeren

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar

20



de dag van de laar op zondag 1 september wordt weer een 
spetterend evenement voor jong en oud!

Van 11.00 – 16.00 uur is er veel te beleven rondom 
boerderij De Kroon

Het programma met alle activiteiten is nog in ontwikkeling. We hopen weer dat er veel demonstraties komen, bijvoorbeeld 
door brandweer, politie en andere organisaties.  Verder zullen er tal van attracties zijn, voor jong en oud. Kijk voor het 
definitieve programma half augustus op de website www.oostelaar.nl en houd de (social) media in de gaten.  
Wijkblad no. 4 wordt vanaf 24 augustus verspreid, hierin staat ook het programma voor deze dag.

Kleedjesmarkt voor kinderen
Kinderen kunnen hun overbodige speelgoed en andere spulletjes op een kleedje verkopen. Vooraf reserveren van een 
plekje is wel noodzakelijk en is gratis. Tot uiterlijk 24 augustus kun je je opgeven via de mail: info@oostelaar.nl.

Hobbyisten
Woont u in De Laar en hebt u een leuke hobby, die u met anderen wilt delen? U kunt voor € 7,50 een halve kraam huren 
om uw producten te promoten en te verkopen. Etens- en drinkwaren zijn hiervoor uitgesloten. Tot uiterlijk 24 augustus 
kunt u een halve kraam reserveren via de website www.oostelaar.nl/winkel.

Scholen, bedrijven en sociale instellingen
Op het terrein komen diverse (groepjes van) kramen, waar scholen, sociale instellingen, bedrijven enz. uit de directe 
omgeving zich kunnen presenteren.
Hebt u hiervoor interesse? Dan kunt u voor € 7,50 een halve kraam huren, eveneens uiterlijk 24 augutus via de website 
www.oostelaar.nl/winkel.

Organisatie: wijkvereniging De Oostelaar en wijkcentrum/zorgboerderij De Kroon

tot ziens op 1 september!

zondag 1
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bestuur wijkvereniging de oostelaar
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem
www.oostelaar.nl
Voorzitter : vacature
Annie Folman, penningmeester
Daniella Stoops, secretaris
Anja Spanbroek, bestuurslid
Dennis van der Steldt, bestuurslid
Wim van Wijk, bestuurslid
Monique Bergers, bestuurslid
René Hoenen, bestuurslid

basisscholen venlosingel
Toermalijn (chr.), 381 01 55 
Anne Frank, 383 16 46 
De Laarhorst (r.k.), 383 06 65
basisscholen brabantweg
Toermalijn (chr.), 381 24 27
De Laarakker (r.k.), 383 06 64
Jeroen Bosch, 381 38 62
peuterspeelzaal moriaantje
Randweg 2 (De Kroon), 383 00 67
peuterspeelzaal de trommelaar
Brabantweg 115, 381 43 89

wijkteam elden/de laar
Kantoor: Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 
6845 BH  Arnhem, 088 - 226 00 00 
team leefomgeving, Kantoor: Rijnbrink,
Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem, 
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
Noortje Ruisbroek, 377 51 36
Harm-Jan Kuipers, 377 51 28
wijkplatform de laar, 
delaararnhem@gmail.com,  
website: www.delaararnhem.nl
opbouwwerk rijnstad, 
Kevin Janssen, Elderveld, De Laar,
06-31976101, aanw.:di-woe-do                            
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40
jongerencentrum motion, 06-83072195

storingen (gratis bellen, dag en nacht)
Liander: gaslucht, stroom-, gas- en meterstoringen,
0800-9009
Vitens: water, 0800-0359
politiebureau beekstraat 39
van 9.00-21.30 uur, 0900-8844
bureau Zuid groningensingel 94-96
Gebiedsagent Laar Oost: Wilbert Reijnen
Gebiedsagent Laar West: Arno Nieman
brandweer, 355 61 11
noodgevallen: 112

diëtistenpraktijk new life
Bredasingel 54, 06-18094249
fysiotherapie/manuele therapie 
de laar
Ginnekenstraat 10, 381 08 00
Zeelandsingel 40, 381 69 96
verloskundigen praktijk puur
vroedvrouwen
Venlosingel 54, 3811795, www.puurvroedvrouwen.nl
maatschappelijk werk
hulpverlening@rijnstad.nl, 312 77 00
spreekuren ma+wo 9.00-11.00 uur
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40
sociale raadslieden
hulpverlening@rijnstad.nl, 312 79 99
Meldpunt Kindermishandeling, 442 42 22
Kantoor hulpverlening
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 312 77 00
tel. spreekuur, ma+wo 9.00-11.00 uur: 312 79 99 
woensdag op afspraak via rijnstad.nl/afspraak
raad voor de kinderbescherming
322 65 55
st. thuiszorg midden gelderland
(STMG) 088 - 456 09 00
jeugd- en gezondheidscentrum 0-4 jr.
MFC Omnibus, Pallas Atheneplein 2
088-3556500 Afspreken 8.00-12.30 uur
steunpunt gaanderij
Driemondplein 1, 381 02 65
buurtbemiddeling arnhem
tel. 351 99 41, 06-29427944, ma-do 
www.buurtbemiddelingarnhem.nl

dierenarts
Dierenkliniek Arnhem Zuid-West, Woudrichemstraat 2-4, 
381 21 80
dierenambulance, 364 91 11

wijkcentrum en zaalverhuur 
boerderij de Kroon
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem
beheer/verhuur, 9.00-16.00 uur, 381 00 69
www.boerderijdekroon.nl, info@boerderijdekroon.nl
Zorgboerderij
Marion Klomp:  026-202 21 90
marion@zorgboerderijdekroon.nl

medisch centrum insula batavorum
Randweg 1-5
HAP Koolhaas en Van Koningsbruggen    
info@hap-koolhaasenkoningsbruggen.nl   381 60 11
Tandartsenpraktijk, 381 75 17
Cranio Sacraal Therapie, 06-53949073
Psychologenpraktijk, 381 77 29
Haptotherapie, 443 00 19
huisartsenpraktijk, Bredasingel 54: 381 51 59
huisartsengroepspraktijk de laar
Ginnekenstraat 16, 381 05 00
huisartsendienst
buiten kantooruren: 0900-1598
sho centra medische diagnostiek
www.sho.nl, 088-9997181
apotheek de laar, Bredasingel 145, 381 34 69
tandartsen 
Ginnekenstraat 10-12, 381 59 47
Tandartspraktijk Radic, ma-do 9.00-13.00 uur
Aalburgstraat 108, 389 15 16

Agenda wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11
11 mei - 8 juni - 14 sept

12 okt - 9 nov  

14 dec (kerstbingo)

Bingo 50plus 
14.00–15.45 uur 
Elvira Benerink, 381 85 56 

17 apr - 15 mei - 18 sept 

16 okt - 20 nov - 18 dec

Inloopmiddag en 
 jokeren 13.30–15.30 uur
Irene Baumann, 381 23 71
elke vrijdagmiddag

Breien voor goed doel,  
10.00–12.30 uur
16, 30 apr - 14, 28 mei

3 en 17 sept - 1, 15 en 29 okt

12 en 26 nov - 10 en 17 dec

Badminton,  
10.00–11.30 uur
Harry Aalbers, 06-51829964 
elke woensdag
Adres: Spelzaal, Venlosingel

Koffie-ochtend  
SWOA/WV 
10.00–12.00 uur 
iedere woensdagochtend

Mandala tekenen,  
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink, 381 85 56 
Ineke Bretz, 06-31960079
15, 29 apr - 13, 27 mei

16, 30 sept - 14, 28 okt

11, 25 nov - 9 dec

Agenda wijkcentrum De Kroon

Dinsdag:
Gitaarles
14.00–18.00 uur
tel. 381 68 48

Kickboksen voor 
jong en oud
19.00 uur

Donderdag:
Wijkteam 
Elden/De Laar
spreekuur 
13.00 – 15.00 uur

Kickboksen voor 
jong en oud
19.00 uur

 Meer informatie:

www.oostelaar.nl

Wie, wat, waar

gem. openbare ruimte, 377 43 27
servicelijn gem. arnhem, 0900-1809
suez grofvuil, www.afvalbalie.nl
suez afvalinzamelaar, 0800–366 69 99 
(ma-vrij 8.00-18.00 uur)
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lente
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

IeDeRe ZOnDAG 
OPen

 Kijk voor acties en openingstijden op:  WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.NL

Zingen maakt blij 
Zingen is gezond 
Zingen ontspant
Zingen verbindt 
Zingen helpt het geheugen 

Voor wie
Voor mensen met dementie -van beginnend tot zo lang  
mogelijk- met hun partner of andere vaste mantelzorger, 
bijvoorbeeld kind of kleinkind.

Door wie
Quality Time staat onder leiding van professionele docen-
ten. De zingochtenden worden bijgewoond door vaste zing-
buddy’s om de mantelzorgers te ontlasten en de docent te 
ondersteunen.

Ook kunnen de mantelzorgers ervoor kiezen om af en toe 
niet mee te doen ten behoeve van ‘eigen’ quality time. In 
dat geval wordt zijn/haar plaats ingenomen door één van 
de vertrouwde zingbuddy’s.

Wanneer
Vanaf half maart, elke vrijdagochtend van 10.00-12.30 uur, 
inclusief:
•	 ruime	inlooptijd	met	warme	ontvangst	met	koffie/thee.
• ruime uitzwaaitijd voor eventuele overdracht zingbuddy/
 mantelzorger.

Waar
Stadscompagnie Arnhem, St. Catharinaplaats 28 (op de 
hoek vlak achter het Stadstheater).

Meedoen
Kosten: 25,- per duo per maand.
Kijk voor aanvullende informatie op www.stadscompagnie.nl

Meer info

026-3030425
06-44216196
info@stadscompagnie.nl
www.stadscompagnie.nl

Quality Time plezier voor twee
Een wekelijks zinguitje voor mensen met dementie èn hun partner/mantelzorger

tarieven advertenties “laarnieuws”: zie www.oostelaar.nl



Actief in uw wijk

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS  Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

STAP IN JE TOEKOMST
 dagopvang  peuterwerk  buitenschoolse opvang  skar.nl  0900 - 23 57 527


