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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 
Volwassenen voor € 12,50 Kinderen tot 10 jaar € 6,50

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
In het voorjaar en de zomer verschijnen er allerlei wilde 
bloeiende planten. In de plantsoenen, bermen en 
slootkanten verschijnt de ene soort na de andere. Op de 
voorpagina staan klaprozen en kamille. Als een van de 
eerste bloeit in het voorjaar het gele klein hoefblad. Daarna 
paardenbloemen, madeliefjes, ereprijs, gele lis, ooievaarsbek, 
echte (geurende) en valse (reukloze) kamille, kaardenbol enz. 
Dit is maar een kleine greep uit een breed scala. Prachtig 
en zo dicht bij huis! Elk jaar verschijnt wel de kolibrievlinder 
in de tuin. Stilhangend in de lucht zuigt hij met een lange 
roltong nectar uit de bloemen. Franse veldwespen komen 
water drinken uit het waterbakje tussen de planten. Ze zijn niet uit op zoetigheid en 
vallen mensen niet lastig. Maar dan die harige rakkers. Op een zonnige maar wat 
winderige dag eindigde een fi etstocht in jeukbulten op de armen. Op straat liepen 
meer wijkbewoners te krabben, nog net niet in processie. 

Team Leefomgeving werkt aan het Wijkprogramma De Laar 2020 en vraagt om uw 
reactie op een aantal vragen, om een volledig beeld te krijgen wat er in de wijk leeft.  

Dat het werk van vrijwilligers zeer belangrijk is mag uit de diverse artikelen blijken. 
Het bezoek aan de Voedselbank Arnhem Zuid voor een interview was een eyeopener. 
Fantastische mensen werken daar voor mensen, die heel weinig te makken hebben. 
Het project De Laar Schoon en het opknappen van de tuin door enkele bewoners bij 
een fl atgebouw in de Baakhovenstraat zijn mooie bewonersinitiatieven. 
De Avond4daagse en de Dag van de Laar worden door vrijwilligers georganiseerd. 
Ook de cliënten van activiteitencentrum De Laar (Siza) doen vrijwilligerswerk.

Hebt u zelf iets interessants te melden of hebt u een mooie wijkfoto (zonder 
herkenbare personen) voor de voorpagina, mail naar redactie@oostelaar.nl . 

Van de bestuurstafel
Beste wijkgenoten.
We zijn alweer een eind in de zomer. En wat voor een zomer, op het moment dat wij 
deze wijkkrant voorbereiden is het smorend heet. Geen idee hoe het verder loopt, 
maar als deze dagen maatgevend zijn wordt het binnenkort niet alleen een leuk 
feest maar ook een warm feest. De vraag van vandaag: wordt het patat of ijs? 
Een leuk feest wordt het zeker, de Dag van de Laar, traditioneel de eerste zondag 
van september. Een leuk feest voor onze hele wijk!

Vanuit het bestuur van de wijkvereniging willen wij hier het grote aantal vrijwilligers 
bedanken voor hun enthousiasme. Zonder hun inzet zou deze wijkvereniging en alle 
activiteiten niet van de grond komen. Dus vanaf deze plaats een hartelijk dankjewel.

De wijkvereniging is er voor iedereen en er is altijd wat te doen. Kom naar de Dag 
van de Laar, zodat u met plezier kunt kennismaken met allerlei activiteiten. We 
hebben van alles, springkussens voor de kleintjes, een zweefmolen, demonstraties 
van de brandweer, een treintje door de wijk, kinderkleedjesmarkt enz. Er is te veel 
om op te noemen. 

Graag willen we ook de donateurs bedanken voor hun giften en inzet om van de 
wijkvereniging een succes te maken. Donateurs maken een feest, zoals o.a. de Dag 
van de Laar, mogelijk. Dus ook aan hen: dank!
Op dit moment zijn veel mensen van de wijkvereniging druk in de weer om van de 
Dag van de Laar weer geweldig evenement te maken. Zoals ze dat zo vaak doen, 
met een glimlach om de mond en met goede zin. We verheugen ons erop iedere 
wijkbewoner op dit feest te ontmoeten. Dat veld kan vol!

Met groet! Het bestuur van wijkvereniging de Oostelaar

Nr. 4, september

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. 5  16 september
Nr. 6  21 oktober

Verspreiding in de Laar vanaf:
Nr. 5  12 oktober
Nr. 6  16 november

Advertenties:
redactie@oostelaar.nl

Algemeen:
redactie@oostelaar.nl

Druk:
Foto van Eimeren, Huissen

Coördinatie 
en wijkbladbezorging:
Laar Oost:  Hans Folman, 

381 24 15
Laar West:  Anne Salome, 

0613960916

Klachten over bezorging?
redactie@oostelaar.nl

Opzegging lidmaatschap
mail naar secretaris@oostelaar.nl

Teksten
Ineke Bretz
Mart van der Burgh

Opmaak
Rob van der Zwaard

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.
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Keurslager 
Frans Schilder 
Emma & Gertjan 

WC De Laar Oost • Oostburgwal 42 
6845 CZ Arnhem • 026 389 19 70 
www.schilder.keurslager.nl

Openingstijden: ma t/m vr: 08:00–18:00, za: 08:00–17:00

AANBIEDINGEN
VOOR ELKE DAG!

Maandag en dinsdag
 verse worst, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,50
 verse worst+speklappen, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,95

Woensdag
 rundergehakt, kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9,50
 half -om-halfgehakt, kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,50
 4 schnitzels+500 gram gehakt . . . . . . . . . . . . . . . € 10,50

Donderdag
 shoarmavlees, 1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,95

Vrijdag en zaterdag
 3 biefstukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,50

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 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

Treintje door de wijk
Tussen 11.00 en 16.00 uur rijdt er een treintje door de wijk. 
Start is steeds bij boerderij De Kroon. Iedereen kan gratis in 
dit treintje stappen. De vertrektijden worden die dag bij de 
boerderij aangekondigd.

Wat is er nog meer te doen
Kinderkleedjesmarkt (reserveren kan nog t/m 31 augustus, 
info@oostelaar.nl). Kinderen kunnen zich laten schminken 
(tegen betaling) en er is een springkussen. 
Ook Eugène, de lakei, zal er zijn om iedereen te 
verwelkomen.
Verder workshops rappen en graffi ti, verzorgd door 
jongerencentrum Motion, badmintondemonstratie, 
het enveloppenspel met mooie prijzen, basejump, de 
zweefmolen, oude ambachten (glasblazer, palingroker, 
mandenvlechter, houtdraaier, kniepertjesbakker), 
hondendressuur, demonstratie kickboksen, enz.
Een paar activiteiten en demonstraties liggen nog niet 

defi nitief vast. Op de website www.oostelaar.nl vindt u 
de laatste informatie. Hierop worden ook tijden van de 
workshops vermeld.

Scholen, bedrijven, sociale instellingen, hobbyisten 
enz. 
Op het terrein komen diverse kramen, waar sociale 
instellingen, bedrijven, hobbyisten enz. uit de directe 
omgeving zich presenteren. Wijkvereniging De Oostelaar 
presenteert het programma voor het nieuwe seizoen, met 
o.a. als miniworkshop een bloemstukje maken.

Terrassen en muziek
De gezellige terrassen nodigen uit om te relaxen met een 
hapje en een drankje of een ijsje. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door MJ Drivein.

Organisatie: wijkvereniging De Oostelaar i.s.m. wijkcentrum 
de Kroon 

Tot ziens op 1 september!

zondag 1
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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! 

De 23e editie ! Wij als organisatie hadden er weer 
veel zin in, eigenlijk zoals elk jaar. De voorbereidingen 
zijn altijd het lastigst.

Waar moesten we beginnen ? Gingen we door volgens 
het oude patroon of gingen we het nóg leuker maken ? 
Vernieuwen, het voorgaande jaar overtreffen, vernieuwen, 
nieuwe acties verzinnen maar vooral: zorgen dat alles klopt.
In november 2018 zijn we al begonnen met het uitzetten 
van de lijnen. Met twee nieuwe bestuursleden in ons 
midden: Gerrit Spang en Rick den Duif. Door een andere 
structuur van ons bestuur hebben we helaas na 22 jaar 
afscheid moeten nemen van bestuurslid Ron Lieferink. Als 
het gaat om vrijwilligers, bind je toch het liefst mensen tot 
het einde aan een organisatie.

Wat hebben we zoal gedaan dit jaar?
* Nieuwe sponsoren geworven, ieder met een andere 
kijk op ons evenement en invulling ervan. Maar iedere 
sponsor is trots dat ze onze organisatie steunen en 
zo dit fantastische evenement mogelijk maakt. * Het 
vernieuwen van onze medailles waar we zeer trots op 
zijn. * Het aanvragen van een evenementenvergunning. 
* Het aanvragen van EHBO, wat een vereiste is als je een 
evenement organiseert. * Het zorgen voor de muzikale 
intocht. * De fi nishboog reserveren bij Decathlon. * Routes 
uitzetten, waarbij we zoveel mogelijk luisteren en kijken 
wat de deelnemers belangrijk vinden of ondervinden van 
het jaar ervoor. Zoals de afstand: deze bedraagt zoveel 
mogelijk 5 kilometer. * Het zorgen voor veiligheid vanaf 
de eerste tot de laatste stap die gezet wordt. Daarbij 
dient voor ons tijdens en na de wandelvierdaagse de 
veiligheid met betrekking tot externe factoren (het weer) 
gewaarborgd te zijn, voor al onze deelnemers, vrijwilligers, 
stagiaires en onszelf niet te vergeten. * Onderhouden van 
contacten met onze vrijwilligers en met de scholen. De 
basisscholen benaderen door informatie af te geven op de 
scholen. Met Lyceum Elst hebben wij een overeenkomst 
gesloten zodat de leerlingen bij ons een aantal uren van 
hun maatschappelijke stage kunnen invullen.

Avond4daagse Arnhem Zuid is een vierdaags 
gezinswandelevenement, welke loopt door de wijken 
De Laar Oost en West, Elderveld, Elden en Schuytgraaf. 
Deze jaarlijks terugkerende wandeltocht brengt al vele 
jaren plezier bij jong en oud. De wandeltocht begint 
altijd op de 1e dinsdag van juni. De lopers lopen vier 
dagen en kunnen op vrijdag een mooie medaille in 
ontvangst nemen. Tevens wordt er op deze laatste avond 
altijd een feestje georganiseerd, waarbij onder de lopers 
ook mooie prijzen worden verloot. 
De 24e gezins-avondvierdaagse Arnhem-Zuid is van 
dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni 2020.  
Start en fi nish: Sportcentrum De Laar West, Brabantweg 
115, 6844 GA Arnhem. 
Men kan starten tussen 18.30 en 19.00 uur. De afstand 
bedraagt circa 5 km per avond.

Avond4daagse         Arnhem Zuid 2019



Wij waren dit jaar zeer verheugd dat wij heerlijk alle 
deelnemende basisscholen hebben verrast met twee gratis 
kaarten voor kinderen die normaal altijd aan de zijlijn staan. 
Die nooit mee kunnen doen i.v.m. onmogelijkheden in 
sommige gezinnen. We proberen hiermee juist een nog 
blijer gezicht te kunnen zien. En het belangrijkste: ons 
gezellige gezinsevenement voor iedereen toegankelijk te 
houden.
Tijdens de wandeltocht hebben wij ons opnieuw 
gepromoot. Door beslissingen te durven nemen. Op 
dinsdag werd er noodweer voorspeld, code geel. Maar wij 
hebben op tijd kunnen zien dat het slechte weer gelukkig 
twee uur later dan gepland 
zou overkomen.
De woensdagroute is 
aangepast om een betere 
doorstroming te krijgen naar 
het mooie Schuytgraaf. Op 
deze dag hebben wij heerlijk 
wandelweer gehad. 
Op donderdag hebben wij 
het mooie Perenlaantje in 
Elden aangedaan. De drukte 
in het Perenlaantje en de 
gezelligheid van de scholen 
maakten het feest compleet!
De dag van de grootste 
happening van Arnhem Zuid. 
Op vrijdag waren wij al voor 
15.30 uur aanwezig op het 
terrein. De voorbereidingen 
vinden dan al plaats voor de 
intocht. Moesten we met de 
waarschuwingen van code 
oranje wel gaan opbouwen? 
Podium opzetten, tenten 
neerzetten, de fi nishboog, 
muziek, het afzetten van 
het feestterrein ? Vinden 
we het verstandig om onze 
vrijwilligers en stagiaires 
te laten komen met deze 
weersvoorspelling ? Trotse 
ouders, grootouders, 
familieleden, vrienden en 
kennissen staan op vrijdag 
langs de route en bij de 
fi nish. Verder hebben wij te 
maken met onze contacten 
zoals muziek, EHBO, scholen, 
sponsoren. Na 16.00 uur 
hebben we de tijd niet meer 
om op onze beslissing terug 
te komen
Op de slotdag staan 
gemiddeld 2.500 tot 3.000 
met onze deelnemers te 

wachten op die felbegeerde medaille en de feestavond met 
loterij.
We hebben uiteindelijk om 15.45 uur een beslissing 
genomen ten behoeve van de veiligheid. En ja, dan beslis 
je ook over de feestavond die uiteindelijk niet door kan 
gaan. We weten niet hoe mensen zouden reageren als er 
tijdens het feest wel mensen in paniek zouden raken. Een 
juiste beslissing. Bij sommige Vierdaagsen ging de laatste 
wandelavond wel door op eigen verantwoording. Die 
organisaties durven dus geen beslissing te nemen.
Onze beslissing heeft uiteindelijk nog meer van ons als 
bestuur gevergd. We moesten improviseren om veel 

teleurgestelde kinderen 
alsnog de medaille te 
kunnen geven. Gelukkig 
gingen de meesten met 
een brede glimlach de 
deur uit op vrijdagavond. 
Vervolgens hebben wij op 
woensdagmiddag een dag 
extra in de kantine van 
het Sportcentrum De Laar 
West gezeten om ouders 
en kinderen de mogelijk 
te geven om de medaille 
alsnog te ontvangen. Daarna 
hebben we alle kaarten 
opnieuw uitgezocht of dat 
iedereen wel de medaille 
ontvangen had. We hebben 
de basisscholen bezocht om 
alsnog de overige medailles 
te leveren. De prijsuitreiking 
op school gedaan van beste 
school. En het huis van een 
bestuurslid beschikbaar 
gesteld voor de trekking van 
de verloting.
Trots? Ja apetrots! We 
hebben alle voor ons nieuwe 
en moeilijke scenario’s 
ingevuld. We hebben 
iedereen de medaille kunnen 
geven. En we hebben laten 
zien dat we als bestuur 
genoeg inlevingsvermogen 
hebben om tijdens 
onverwachte en impopulaire 
beslissingen het toch tot een 
goed einde kunnen brengen.
Hierbij bedank ik nogmaals 
alle deelnemers, sponsoren, 
stagiaires en vrijwilligers die 
ons evenement mogelijk 
maken.
Alexander Meijer,  Voorzitter 
Avond4daagse Arnhem Zuid 

Avond4daagse         Arnhem Zuid 2019
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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.estia43877077 | 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. 

Kenko Taiso



Werkgroep De Laar Schoon

Zwerfafval staat in de top drie van 
ergernissen in de eigen buurt, samen 
met hondenpoep en gebrek aan 
parkeerplaatsen. Uit onderzoek 
blijkt dat bijna 95 procent van 
de Nederlanders zich ergert aan 
zwerfafval. Toch gooit bijna 1 op 
de 4 mensen zelf ook wel eens wat 
op straat. Iedereen die buiten om 
zich heen kijkt ziet het: lege blikjes, 
sigarettendoosjes, snoeppapiertjes. 
Maar niet iedereen staat stil bij de 
gevolgen. Een leeg blikje heeft jaren 
nodig om weg te roesten, glas en 
plastic vergaan nooit (plastic valt uiteen 
in kleine stukjes, maar blijft aanwezig). 
Zwerfafval op land en in water heeft 
negatieve effecten op de natuur, dier 
en mens: het kan de bodem of het 
water verontreinigen, trekt ongedierte 
aan en dieren eten het op of raken er 
in verstrikt. 

Gelukkig zijn er in de wijk De Laar 
verschillende mensen, die in hun 
eigen buurtje schoonmaken. En al die 
mensen maken een verschil! Het zou 
mooi zijn als we de kleine initiatieven 
gebundeld krijgen en als we in 
kaart hebben waar er al regelmatig 
schoon gemaakt wordt, zodat je die 
plekken waar nooit iemand met een 
afvalgrijper komt beter in beeld hebt.

De Laar Schoon is een werkgroep, die 
bestaat uit bewoners die in De Laar 
wonen. We worden hierbij onder 
andere ondersteund door Kevin 
Janssen van Rijnstad, Harm Jan Kuipers 
van de Gemeente Arnhem en de 
buurtconciërge Henry Oost. De 
gemeente heeft gezorgd voor een 

budget, waar we zelf verantwoordelijk 
voor zijn en waarvan we grijpers, 
ringen, zakken en hesjes kunnen 
aanschaffen. 
De wijkbewoners, die deelnemen aan 
de vergaderingen, zijn zelf ook actief 
met het opruimen van afval. Tevens 
proberen wij ideeën te bedenken hoe 
we mensen bewust kunnen maken van 
het belang van afval weggooien in een 
openbare prullenbak of mee te nemen 
naar huis. Daarnaast proberen wij 
mensen te enthousiasmeren om mee 
te helpen met 3 á 4 opschoondagen 
in het jaar op verschillende plekken in 
de wijk. 

Op enkele probleemplekken adopteren 
mensen van De Laar Schoon nieuwe 
prullenbakken. We zullen ook een 
bankje plaatsen dat gemaakt gaat 
worden van plastic afval dat we 
in De Laar verzamelen. Kijk voor 
informatie op: saveplastics.nl
Enkele mensen van onze werkgroep 
gebruiken de app litterati. Met die app 
maak je van elk stuk zwerfafval een 
foto. Dat lijkt veel werk, maar blijkt 
een kleine moeite. Als je weer thuis 
bent geef je van elke foto aan wat er 
op staat. Op die manier verzamelen 
we belangrijke data waarmee mensen 
achter de app aan de slag kunnen. 
Een onmisbaar instrument om te zien 
of maatregelen helpen of om winkels 
bewust te maken en om producenten 
op hun verantwoordelijkheid te 
wijzen. Bij interesse kun je voor meer 
informatie kijken op litterati.org .

Maak je al geregeld schoon in de 
wijk? Dan zouden we heel graag met 

jou in contact komen om te vernemen 
welk gebied of gebiedje dat is. Al 
is het alleen rond je huis, daar zijn 
we ook blij mee! Ook zouden we 
graag weten wie al een prullenbak 
adopteert. Deze informatie hebben 
wij/Gemeente Arnhem niet compleet. 
We zouden het leuk vinden met deze 
mensen in contact te komen.

Weet je een plek waar een prullenbak 
een verschil zou kunnen maken? 
Zou je zelf een prullenbak willen 
adopteren? Of wil je af en toe schoon 
gaan maken? Neem dan vooral 
contact met ons op. Wij kunnen 
materialen uitlenen. Gebruik je ze niet 
meer? Geen probleem! Dan geven we 
ze graag aan iemand anders.

Op dit moment zijn alle afvalcontainers 
dicht en kan het afval met je eigen pas 
weggegooid worden. Daar zijn geen 
kosten aan verbonden. Mocht dat in 
de toekomst veranderen dan zal de 
Gemeente Arnhem voorzien in een 
oplossing hoe we dit kunnen blijven 
doen zonder extra kosten.

Wil je meedoen aan de 
opschoondagen? Kom graag langs!
De volgende opschoondag vindt 
plaats op 21 september rondom de 
Mierlostraat. Verzamelen bij Sporthal 
De Laar West om 10.00 uur. Houd 
vooral ook de aankondigingsborden in 
de wijk in de gaten!
Bij de tekst op de website  
www.oostelaar.nl is ook de 
vlekkenkaart te bekijken. Hierop 
vindt je de hotspots (de plekken waar 
meestal veel afval ligt), de prullen
bakken en containers en de straten 
waar regelmatig iemand met een 
afval grijper doorheen loopt.

Wil je materialen mail ons dan, dan 
komt het snel voor elkaar!  
Mail: delaarschoon@gmail.com .

Heb je goede ideeën en wil je mee 
vergaderen? Ook dan komen we graag 
met je in contact. We komen ongeveer 
eens per maand op woensdag bij 
elkaar. Je vindt ons ook op facebook, 
zoek op ‘de laar schoon’. 

Op 1 september zullen wij aanwezig 
zijn op de Dag van De Laar. Wij hopen 
van harte je daar te ontmoeten.

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 
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Even kennismaken: Activiteitencentrum De Laar 
Kent u het activiteitencentrum aan de 
Lieshoutstraat? Vroeger diende het 
gebouw als wijkcentrum, maar alweer 
zo’n vijftien jaar huurt Siza dit pand 
en heet het Activiteitencentrum De 
Laar. Omdat we participatie in de wijk 
belangrijk vinden en u misschien wel 
nieuwsgierig bent naar wat we nu 
eigenlijk allemaal doen, stellen we ons 
graag aan u voor. 

Vanuit het activiteitencentrum bieden 
we tijdsbesteding aan mensen met 
een beperking en een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dagelijks werken er 25 
tot 30 deelnemers in het gebouw. 
Maar we doen ons werk het liefst in 
de wijk! Zo kunt u ons tegenkomen 
onderweg naar de SuperCoop of 
Albert Heijn, om onze dagelijkse 
boodschappen te doen, maar we 
prikken ook vuil en verwisselen de 
vuilniszak van zes prullenbakken in 
de nabije omgeving. Elke week lopen 
we naar de brede school de Laar West 
om speelgoed en was op te halen, 
wat we de week erop weer schoon 
terugbrengen. Tevens maken we met 
de deelnemers de versiering voor de 
Laarakker met verschillende thema’s, 
denk aan Pasen, zomer, Kerst, maar 
bijvoorbeeld ook voor de groep 8 
musical. We zijn blij met en trots op 
deze samenwerking met de scholen!

Bij de buren in de Lieshoutstraat, die 
dit hebben aangegeven, halen we elke 
eerste dinsdagmiddag van de maand 
het glas op en brengen dit naar de 
glasbak. En zo zijn er ook weer buren, 

die onze pakjes van de post aan willen 
nemen of in het weekend de bloemen 
in de tuin water geven. Dat is een 
mooie wisselwerking! 

Elke woensdag werken we met een 
klein groepje bij de Rijnbrink aan 
de Zeelandsingel en halen het oud 
papier op, geven de planten water 
en doen taken voor de bibliotheek. 
Een mooie en zinvolle tijdsbesteding. 
Tegenwoordig brengen we ook deze 
wijkkranten rond in de Lieshoutstraat 
en omgeving.

Binnenshuis doen we verschillende 
dingen, maar we zijn ook altijd 
op zoek naar nieuwe nuttige 
werkzaamheden. We voeren die 
graag vrijwillig voor u uit! Denk 
aan: brieven in een envelop doen, 
folders vouwen, stickers plakken, 
producten in een doosje/tasje doen 
etc. We kunnen nog veel meer! 
Vraag het ons gerust dan komen we 

samen vast tot een oplossing. Hebt 
u een bedrijf of organisatie die dit 
soort werkzaamheden zou willen 
uitbesteden neem dan vooral contact 
met ons op! Uiteraard kunnen ook 
verenigingen, oudercommissies, 
particulieren etc. bij ons terecht. 

Wist u dat wij ook een boekenkast 
van Zwerfboekerij De Laar bij onze 
voordeur hebben hangen? Maar 
ook binnen staat een kast en u bent 
welkom om een boek uit te zoeken of 
boeken te komen brengen.

Hebt u vragen of wilt u bij ons iets 
brengen of komen halen? We zien u 
graag tussen 9.30 en 16.00 uur (op 
vrijdag tot 12.45 uur). U mag ons ook 
bellen op 088 – 378 03 11 of mailen 
naar ac.delaar@siza.nl . 
Wij zijn ook te vinden op facebook. 
Zoek naar “Siza Activiteitencentrum 
de Laar”. 
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Kanjer
Hiernaast op de foto staat die 
enthousiaste kanjer. In een mooie, 
moderne supermarkt. Even een zakje 
lekkere chips uit het schap halen voor 
vanavond thuis op de bank…….. 
Althans, dat zou je kunnen denken. 
Maar het is net even iets anders. 
Die chips zijn niet voor Ria. Die zijn 
voor de klanten. Zij staat namelijk 

in de winkel van het Centraal 
Uitgiftepunt van de Voedselbank 
op industrieterrein De Overmaat in 
ArnhemZuid. 

Hoe ben je hier zo gekomen?
Ik zag een advertentie op de site. Heb 
me aangemeld. Moest eerst naar het 
hoofdkantoor van de Voedselbank 
op de Bruningweg in Arnhem. Kwam 
ik op de wachtlijst te staan van 80 
mensen. Toen maar eens effe bellen 
en zo is het balletje gaan rollen.

Hoe werkt het hier?
De klanten krijgen hier geen vooraf 
gevulde doos met producten Een 
vrijwilliger loopt met de klant mee. 
De klant wijst het artikel aan dat ie 
graag wil hebben. Van elke soort 
kan ie er 1 meekrijgen. Dan pakt de 
vrijwilliger het uit het schap. Zo lopen 
ze samen de hele winkel door langs 
alle producten. Heeft de klant een 
bepaald product van de vorige week 
nog thuis staan, dan kan ie een ander 
smaak kiezen. Zo voorkom je dat men 
teveel van hetzelfde krijgt.
Deze manier van werken wordt alleen 
in deze voedselbank toegepast en 
werkt goed.

Ria: Ik help mee in een team 
vrijwilligers om mensen, die niet 
genoeg geld hebben om iedere dag 
een volledige maaltijd op tafel te 
zetten, van voldoende voedsel te 
voorzien.

Algemeen coördinator Joop Toeter: 
’s Morgens is er de 
bevoorradingsploeg. Twee chauffeurs 
halen met bestelbussen dagverse 
producten op wat je de volgende 

dag nog zou kunnen verkopen. Twee 
daghoofden sturen van 07.30 – 16.30 
uur alles aan. Joop geeft leiding aan 
het geheel als algemeen coördinator.
De bevoorradingsploeg gaat om 
12.00 uur naar huis en ‘s middags 
komen de winkelassistenten. 
Elke dag zijn 15 mensen nodig om 
alles te runnen. We hebben ongeveer 
totaal 80 vrijwilligers voor deze 
locatie. Dagelijks komen er 75–80 
geregistreerde klanten. Altijd op een 
vaste middag, 1 x per week. Twee 
gastvrouwen ontvangen hen met 
koffie. Op volgorde van binnenkomst 
krijgen ze een nummertje. Telkens 
mogen 6 klanten de winkel in, elk 
begeleid door een vrijwilliger.
We zijn steeds opzoek naar 
nieuwe vrijwilligers, ook voor de 
9 uitgiftepunten in Arnhem Noord. 
Interesse? Neem dan contact op 
met Joop 0626878386 voedselbank 
Arnhem.

Ria: Ik ben graag onder de mensen. 
Het begon met 1 middag, maar nu 
werk ik op 2 middagen en vrijdag de 
hele dag. Ik kan altijd ingezet worden. 
En….. ’t is gewoon gezellig hier. Leuke 
groep. Samen even koffie leuten, 
bakje soep erbij. Komt helemaal goed.
Mart v.d. Burgh

Joop en Ria 

Een echte Zuidse
Lachend typeert Ria Nillesen 
zichzelf zo: 
• geboren op de Huissensestraat, 
• getrouwd en verhuisd naar de 

Orionsingel 
• daarna 10 jaar in De Laar Oost 

gewoond 
• en nu al weer 26 jaar in De Laar 

West.

“In de Laar Oost kennen ze me wel”. 
Destijds nog met een stencilmachine 
in de woonkamer het wijkblad 
gedraaid “kedoengkedoeng”. 
Heel veel jaren met de feestdagen 
activiteiten opgezet, gesponsord 
door de Winkeliersvereniging 
(opgericht door Ria en haar man). 
Hiervoor zijn we nog “geridderd”. 

Bij wijkvereniging de Oostelaar 
meegedaan aan de koffieochtend, 
bingo 50plus en kaarten. 
Ze moest het overdragen omdat 
haar man ziek werd, verzorgd moest 
worden en helaas in 2014 overleed.
In 2017 ben ik als vrijwilligster 
begonnen bij de Voedselbank 
Arnhem Zuid.
“Ik wilde graag onder de mensen 
blijven” 
En het is dicht bij huis. Met mijn 
karretje (scootmobiel) ben ik er zo”.
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Volgend jaar in De Laar 
Wat vindt u van het wijkprogramma van de gemeente?

Wijkprogramma De Laar 2020 (www.arnhem.nl/wijkactieplannen)

De wijk De Laar heeft veel mee: ruime gezinswoningen, speel en buitenruimte 
met veel groen en water. Er zijn voldoende praktische voorzieningen zoals 
basisscholen, winkelcentra en sporthallen. 
Bewoners vinden het belangrijk dat:
• de openbare ruimte goed onderhouden wordt, leefbaar en veilig is
• er verenigingen, bewonersinitiatieven en ontmoetingsplekken zijn in de wijk
• de voorzieningen in de wijk beter benut worden om sociale contacten te 

versterken

Acties in 2020

We onderzoeken of we de gebruiksmogelijkheden van de binnen en 
buitenruimte van sporthal De Laar West kunnen verbeteren.

Werkgroepen en bewonersinitiatieven worden actief ondersteund 
(door bijvoorbeeld het inzetten van opbouwwerk of het toeleiden naar 
subsidieregelingen).

Samen met o.a. de woningcorporaties onderzoeken we hoe er meer 
woningen voor jongeren kunnen komen.

Mogelijkheden vergroten om met anderen in de eigen omgeving in contact te 
komen (bijvoorbeeld buurtcirkels, werkplekken, taalgroepen).

Voortzetting van het programma ‘Kansrijk opgroeien’. Dit is een project met 
als uitgangspunt dat alle kinderen in Arnhem gelijke kansen verdienen.

Doorgaan met huisbezoeken aan werklozen (werk en wijkcoach gaan samen 
naar bewoners toe).

Adequaat reageren op meldingen en ideeën van bewoners (o.a. op social 
media) en daarbij eigen initiatieven stimuleren.

We volgen de activiteiten van de diverse werkgroepen en bieden waar nodig 
ondersteuning aan.

We kijken wat nodig is om De Laar een prettige en veilige woonwijk te 
houden. 

We willen winkelcentrum De Laar Oost aantrekkelijk houden. Dit doen we 
samen met de winkeliers.

In 2020 wil de gemeente onder 
andere:

• onderzoeken hoe sporthal 
De Laar West en Winkelcentrum 
De Laar Oost aantrekkelijker 
gemaakt kunnen worden (van 
binnen en buiten) 

• zich inzetten voor meer 
woonruimte voor jongeren in De 
Laar

• huisbezoeken aan werklozen in de 
wijk voortzetten, samen met het 
sociale wijkteam. 

Dit zijn een paar voorbeelden waar het 
team leefomgeving van de gemeente 
geld en tijd aan gaat besteden. In 
het onderstaande overzicht ziet u alle 
projecten voor 2020.

Hoe komen we hierbij?
We hebben heel veel verschillende 
mensen gesproken in de wijk. 
Gewoon op straat of bij het bezoek 
van raadsleden in winkelcentrum De 
Laar Oost. We praten ook regelmatig 
met bewoners die op allerlei manieren 
actief zijn voor de wijk, zoals het 
wijkplatform, bewonersgroepen (o.a. 
De Laar Schoon, AED, Verduurzaming 
De Laar). Daarnaast gaven het sociaal 
wijkteam en het Arnhemse digipanel 
(zie www.arnhem.nl/digipanel) ons 
informatie. Uit al deze gesprekken 
hebben we een indruk van wat goed 
gaat, wat beter kan en wat u zorgen 
baart in uw buurt of de wijk.

Wat vindt u ervan?
Kunt u zich wel of niet in vinden 
in de projecten of heeft u nieuwe 
suggesties? Mail dan naar ons:  
delaarelden@leefomgevingarnhem.nl 
Ook vragen kunt u via deze weg 
stellen.

Ook meedoen?
Wij kunnen dit niet alleen. We werken 
samen met organisaties en groepen 
in de wijk en hebben ook uw hulp en 

ideeën nodig. Dus wilt u meedenken 
en helpen aan de verbetering van uw 
woonwijk? Dan kunt u meedoen aan 
een bestaande werkgroep of zelf een 

nieuwe werkgroep beginnen. Mail dan 
naar  
delaarelden@leefomgevingarnhem.nl 

Oplossing pagina 16

1. knipperlicht

2. stuurwielspaak

3. groene bloemsierknop

4. versnellingspook

5. rechter vlaggetje

6. slipper
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“We moeten die vieze stekelige gemeentetuin eens 
aanpakken”, dit was zo het idee een paar jaar terug 
van Ton, Marion, Marianne, Petra, Gina en nog enkele 
fl atbewoners aan de Baakhovenstraat van De Laar.
Voor een fi nanciële tegemoetkoming werd aanvankelijk 
Woningstichting Portaal benaderd, maar die gaf niet thuis. 
Ton had via het Wijkplatform contact met Kees Hin, een 
groenspecialist van de Gemeente Arnhem.  “Maak maar 
een plan. Maak duidelijk wat jullie precies willen,” zo 
reageerde die.  Wel, dat hoefde je geen tweede keer te 
zeggen, want Marion bleek zeer bedreven in tuinontwerp, 
en zij maakte al rap een professionele tekening voor de 
inrichting van de border. Aldus werd het plan ingediend 
met ook een offerte van de kosten. Een eerder ingediende 
aanvraag voor plantenbakken was reeds gehonoreerd. Ook 
was er een fi nanciële tegemoetkoming voor de aanschaf 
van tuingereedschap, want het was de bedoeling dat een 
en ander toch zelf aangelegd, verzorgd en onderhouden 
wordt.

Nadat het plan was goedgekeurd, werd overgegaan tot 
de uitvoering. Heel plezierig was daarbij de hulp van 
Henry Oost, buurtconciërge van ArnhemZuid. 
Alle bestaande planten werden afgevoerd en ook werd 
de grond grotendeels vervangen door betere grond. 
Vervolgens werd het ingekochte groen geplant en de 
border verder ingericht. Nu ongeveer anderhalf jaar later 
staat het er mooi bij allemaal. Heel de entree toont beter, 
geeft een verbetering van de algehele woonkwaliteit, 
en leuk is ook de ontmoeting tussen mensen, in het 
samenwerken en samen onderhouden van dit nieuwe 
groen. Het hele project heeft ongeveer 4,5 duizend euro 
gekost. Ton onderhield de contacten met de gemeente 
Arnhem, deed de aanvragen en de verdere administratie. 
Hij kijkt met genoegen uit op de inmiddels prachtige 
border, en ook de dames zijn zeer content met het 
uiteindelijk resultaat. 
De gemeente Arnhem heeft geld voor dit soort projecten. 
Via de wijkwebsite van De Laar is er eventueel een 
aanvraag in te dienen. Wel is van belang dat er als het 
ware iemand ‘de kar trekt’, en dat er meerdere mensen bij 
betrokken zijn om zo voldoende draagvlak te geven. Verder 
is het aan te bevelen dat iemand in die groep een goede 
tekening maakt of dat er anders iemand extern daarvoor 
gevraagd wordt. Zo’n tekening geeft de aanvraag een meer 
serieuze indruk, wat betreft uitvoerbaarheid, uiteindelijk 
resultaat en kosten. Voor verdere informatie, zie:
https://delaararnhem.nl/  rubriek ‹Wijkbudget›.

Tekst: Dick Broere; tekening: Marion, foto’s: Petra en Gina
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Mindfulness in de Laar
Gun jezelf een stressvrij en ontspannen leven

Spannings- en burn-
outklachten? Last van stress? 
Zou je graag meer willen 
ontspannen? Wil je handvaten 
om te leven met meer geluk, 
plezier en tevredenheid? 

In de 8-weekse mind-
fulnesstraining leer je, door 
middel van verschillende 
 oefeningen, om meer 
ontspannen, gelukkiger en 
met meer plezier in het leven 
te staan.

Wil je meedoen?
Op maandagochtend 
 21  oktober van 10.30 tot 
12.30 uur start een  training 
in de Adhara Yoga Studio, 
 Zeelandsingel 40,  Arnhem-
Zuid. De data zijn: 
21 en 28 oktober, 4, 11, 18 
en 25 november en 2 en 
9  december 2019. 
Op zaterdag 30 november 
2019 is er een Stilte- c.q. 
oefen dag die (optioneel) deel 
uit maakt van het programma. 
De training start ook op 
woensdagavond 23 oktober in 
het Klooster in Huissen.

Wil je meer weten? 
Kom dan naar de  gratis 
 kennismakingsles op 
14 september 2019 om 
10.15 uur tot 11.45 uur 
in Gezondheidscentrum 
Boerderij ‘t Duifje, Oude 
Huissenseweg 4 in Arnhem-
Zuid. Wil je even laten weten 
dat je komt?

Veel ziektekostenverzekeraars 
vergoeden deze training 
 geheel of gedeeltelijk. 
Aan de training gaat altijd 
een  (kosteloos en vrijblijvend) 
intake gesprek vooraf. 

Aanmelden en informatie via:
www.wendyderksen.nl of 
info@wendyderksen.nl of 
bellen met 06-21593590

Zoek de 6 verschillen De oplossing vind je op p. 13
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Open repetitieavond BinnenStadsKoor Arnhem.
Kom én zing mee op vrijdag 27 september, 20.00 – 22.15 uur
Vrijdagavond is onze vaste zang
avond en repeteren we onder 
de energieke leiding van onze 
dirigent Mathijs Dubbeldam. Het 
BinnenStadsKoor zingt al 35 jaar 
vanuit de betrokkenheid met de 
samenleving. Het repertoire bestaat 

uit 4stemmige wereldmuziek, 
maatschappelijk betrokken liederen, 
sfeer en gelegenheidsmuziek.
Wij, twintig koorleden, zijn op zoek 
naar enthousiaste mensen die ons 
koor willen versterken. De open 
repetitieavond (in basisschool “de 

Sterrenkring”, Blekerstraat 2 te 
Arnhem) is dé gelegenheid om eens 
kennis te maken met ons koor.
Verdere info kun je lezen op onze 
website www.binnenstadskoor.nl
Heb je dan nog vragen: mail naar 
info@binnenstadskoor.nl

Workshop boomschorstoren:  
toren met flesjes en bloemen
Het nieuwe seizoen gaan we van start 
met een hele leuke workshop.
De boomschorsbundel, die wij 
ingekocht hebben, is white wash 
schors. De ondergrond wordt een 
plateau van steigerhout met eventueel 
als decoratie mos of tillandsia. Om de 
boomschors heen draperen we touw 
en bevestigen we de flesjes. Daarna 
gaan we de flesjes opleuken met 
verschillende snijbloemen en groen.
De boomschors kan je later aanpassen 

aan elk seizoen.
Wanneer: dinsdag 17 september
Waar: deel 1 en 2 boerderij 

de Kroon
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 17,50 voor leden en 

€ 22,50 voor nietleden
Opgeven: vanaf 31 augustus tot 

uiterlijk 14 september
Bij: Elvira Benerink,  

0263818556

Herfstworkshop
Op een berkenschijf worden houten 
stokjes of metalen pinnen bevestigd. 
Hierdoor ontstaat een basis, 
waar allerlei materialen doorheen 
gevlochten kunnen worden. We 
gaan o.a. met eucalyptustakken (fijne 
soort) werken, verder met besjes, 
lampionnetjes enz. Ook worden 
er twee glazen pipetten aan de 
stokjes bevestigd voor een paar verse 
bloemen. Op dit moment zijn de 
benodigde herfstmaterialen (gelukkig) 
nog niet verkrijgbaar, zodat we ook 
nog geen foto kunnen plaatsen van 
het werkstuk. Maar, ga er maar van 

uit dat het mooi wordt! We proberen 
zoveel mogelijk met materialen te 
werken die mooi indrogen, zodat je 
lang plezier van het werkstuk hebt. 
Ook kan de basis daarna opnieuw 
gedecoreerd worden.
Wanneer: dinsdag 8 oktober
Waar: deel 1 en 2 boerderij 

de Kroon
Tijd:  19.30  22.00 uur
Kosten: € 15,00 voor leden en 

€ 20,00 voor nietleden
Opgeven: vanaf 31 augustus tot 

uiterlijk 16 september
Bij: Ineke Bretz, 0631960079

Beide workshops worden georganiseerd door wijkvereniging De Oostelaar.
Betaling met pin op de avond zelf verdient de voorkeur.
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.
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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 off erte
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.



Per 1 augustus zijn de Jeroen Boschschool 
en de Toermalijn in de Laar West samen 
basisschool De Expeditie geworden 
De naam zegt het al: onze intentie is 
om de kinderen mee te nemen op een 
reis langs kennis, creativiteit, muziek, 
sport en vaardigheden. Het is niet 
altijd makkelijk: op expeditie gaan 
betekent ook problemen oplossen en 
hobbels nemen. Wie gaat er mee op 
reis?

Op de laatste schooldag voor de 
zomervakantie keek ik met mijn 
kleuters terug naar het fusiefeest 
van de dag daarvoor. De lekkere 
hapjes, de muziek, alles wat op het 
buitenpodium gebeurde. Wat een 
mooi weer hadden we hè? We boften 
maar. Sommige kinderen wisten nog 
precies de nieuwe naam van onze 
school te noemen: De Expeditie. Maar 
wat zou die naam betekenen? Ik legde 
uit dat het een spannende tocht is 
waarop je ontdekkingen doet. ‘Kom, 
we gaan met zijn allen op expeditie. 
Doe maar een rugzak om, want je 
moet wel eten en drinken meenemen 
voor onderweg. Trek stevige schoenen 
aan, want het wordt een hele reis. 
Vergeet ook niet een dikke jas voor als 
het koud wordt.’ 
Sommige kinderen wilden wel een 
zaklamp meenemen. 

Ik ging de groep voor, de gang in. 
‘Kijk goed om je heen. Er is van alles 
te zien.’ Al snel maakten we allemaal 
met onze handen een verrekijker. Bij 
het lokaal naast ons werd van alles 
naar buiten gesleept. Alle kinderen 
hielpen enthousiast mee. ‘Juf Nienke, 
wat zijn jullie aan het doen?’ Dat 
werd ons helemaal uitgelegd. Maar 
veel tijd hadden we niet; we moesten 
dóór met onze tocht. De gang in, de 
hoek om. Daar zagen we meester Roy 
met een kar vol technische spulletjes. 
Dat was wel heel bijzonder. Natuurlijk 
vroegen we wat dat allemaal was 
en waar het naar toe moest. Op een 
expeditie is het de kunst om goed 
te kijken, véél vragen te stellen en 
dan natuurlijk aandachtig luisteren 
naar de uitleg. Kun je onderweg ook 
verdwalen? Niet als je samen optrekt. 
Om de weg te weten kan een kompas 
goed van pas komen. ‘Misschien is 
iedereen een beetje druk, zo vlak 
voor de vakantie moet er nog veel 
opgeruimd worden. Kom, we trekken 
verder. Anders staan we misschien in 
de weg.’ 

Zo komen we bij het kamertje van juf 
Mariska, de directeur. Zij wil graag 

weten wat we aan het doen zijn. Dus 
leggen we uit dat we op expeditie 
zijn, om dingen te onderzoeken, 
te ontdekken. Nou, dat treft, want 
juf Mariska tovert op haar laptop 
het nieuwe logo van de school te 
voorschijn. Nu kunnen we het van 
heel dichtbij bekijken. Wat een mooie, 
gekleurde strepen in cirkels. Je kunt 
er een kompas in zien. Maar ook 
de kleine stapjes van kleuters en de 
grotere stappen van oudere leerlingen. 
Al onderzoekend wordt je wereld 
steeds groter. Zo leer je en weet je 
steeds meer. 
Tijd om terug te keren naar ons eigen 
lokaal. Daar lag voor iedereen nog 
een kleine verrassing. Die hoefde je 
helemaal niet met een loep te zoeken 
hoor. Het is een sleutelhanger met 
dat vrolijke nieuwe logo van onze 
basisschool De Expeditie. 

We gaan op onze school samen heel 
veel spannende tochten maken.

Juf Erna

Open dag
Op zaterdag 31 augustus vindt er van 
10.00 tot 14.00 uur. weer een Open 
Dag plaats bij computerleercentrum 
Medi@trefpunt ArnhemZuid. U krijgt 
informatie over de cursussen, die wij 
verzorgen en kunt zich inschrijven.

Heeft u een computer, laptop, 
tablet of smartphone en wilt u er 
meer van weten wat u daarmee 
kunt doen? 
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 meer vanzelfsprekend, dat 
ook senioren over PCvaardigheden 
beschikken voor bijvoorbeeld emailen, 
internetbankieren, sociale media en 

aangifte doen voor de belasting. Onze 
doelstelling is het bevorderen van de 
digitale zelfstandigheid.

Cursussen 
Medi@trefpunt ArnhemZuid verzorgt 
groepscursussen voor beginners en 
gevorderden. 
Er worden o.a. groepscursussen 
gegeven voor Windows 10. Daarnaast 
bieden we ondersteuning aan huis 
aan, waarbij we uitgaan van uw 
wensen, vragen en problemen met 
betrekking tot computers, printers, 
tablets en smartphones etc. Onze 

docenten zijn gespecialiseerde, 
enthousiaste vrijwilligers. 

Informatie 
Wilt u uw kennis verruimen, of 
kent u iemand in uw omgeving 
die dat wil, dan is onze Open Dag 
een prima gelegenheid u te laten 
informeren. U bent van harte welkom 
in de Gaanderij van de SWOA, 
Driemondplein 1, Elderveld. 

Voor meer informatie over  
Medi@trefpunt ArnhemZuid neemt u 
contact op met: 
de heer J. Verhoeven,  
tel. 026 323 10 68 of via email:  
info@mediatrefputarnhemzuid.nl 
Zie ook:  
www.mediatrefpuntarnhemzuid.nl
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Werk.
Arnhem kreeg van 20142020 vanuit 
de EU €453 per inwoner aan subsidie. 
Dat werd in projecten gestoken, wat 
1260 banen opleverde. 

Reeën, herten en wilde 
zwijnen. 

In 2018 zijn in Gelderland totaal 
1684 wilde dieren aangereden: 
22 damherten, 85 edelherten, 
1286 reeën, 291 zwijnen. Jaarlijks zijn 
er in Nederland 6300 aanrijdingen 
alleen al met reeën. Op twee plaatsen 
in Gelderland en Utrecht waar veel 
aanrijdingen gebeuren, is een proef 
begonnen om te zien wat het meest 
effectief is om aanrijdingen met reeën 
te voorkomen. 
A.  ‘gericht afschot’ ….of
B.  ‘virtuele hekwerken’ welke 
bestaan uit sensoren en paaltjes in 
de wegberm. De sensoren geven, 
wanneer ze door koplampen 
worden beschenen, een geluids en 
lichtsignaal dat reeën afschrikt om 
over te steken.
Ook met goed opletten en je bewust 
zijn van het onvoorspelbare gedrag 
van wild kun je bij rijden door de 
natuur veel dierenleed voorkomen. 
Remmen, niet de berm insturen en 
groot licht dimmen als je plotseling 
wild ziet.

Onze levensverwachting 
Het Actuarieel Genootschap 
(AG) berekent elke 2 jaar onze 
levensverwachting. De afgelopen 
2 jaren lieten met name de hogere 
leeftijden meer sterfte (door 
griepgolven) zien dan verwacht t.o.v. 
2016. Als we in de toekomst mogelijk 
nog wat korter leven door gsm
stress, dan kan de AOWgrens nu wel 
meteen terug naar 65 jaar!

Van de hak op de tak Mart v.d. Burgh 

Hoe kom ik 
aan zo’n lange 
snavel? 
Breek me de bek niet 
open!

Olifantsgras 
Een innovatieve test met 500 meter 
grasfalt als wegdek op het fietspad 
in de Schuytgraaf. Grasfalt is een 
asfaltmengsel waarbij het bindmiddel 
bitumen (teer) voor 50% is vervangen 
door lijm (lignine) uit olifantsgras  
Belangrijke voordelen:
• besparing op winning aardolie 
• 20% CO2reductie door lagere 

productietemperatuur 
• olifantsgras neemt tot 4 keer meer 

CO2 op dan bomen.
• grasfalt gaat wel 20 jaar mee.

Zevenaar had al in 2018 de primeur 
met zo’n fietspad van grasfalt. En…..
in donker wordt dat fietspad verlicht 
door klimaatpositieve lichtmasten, 
gemaakt van 100% gerecyclede 
kunststof! Hier is echt over 
nagedacht!
Overigens groeit dit gras niet in het 
leefgebied van olifanten. Dit gras kan, 
net als sommige olifanten, 3 meter 
hoog worden, vandaar.
Als het op grote schaal zou worden 
aangeplant kan je het ook voor 
biobrandstof gebruiken. Dan hoef 
je kostbaar tropisch regenwoud niet 
meer te kappen om er palmen te 
planten voor de winning van palmolie. 
En dus ook geen transport helemaal 
naar Europa (extra CO2 uitstoot) om 
de palmolie hier te gebruiken als 
biobrandstof.

Roltrap 
Op een roltrap sta je zelf stil. Maar je 
staat niet stil bij wat er allemaal aan 
de onderkant beweegt om je naar 
boven te krijgen. Wat beweegt slijt. 
Goed dat je dus stil staat. Of niet 
soms?

Schaapachtig
Bèhè è , lekker 
luchtig hoor, zo 
zonder winterjas. 

Zwartkopvuurkevers 
Gespot op omgevallen 
boomstam. In een vurige 
omhelzing (omklemming?) 
om nageslacht te 
produceren.
 

8 september  
Nationale Ziekendag
Praat eens met iemand die ziek 
is. Of in een zorginstelling zit. Of 
gehandicapt is. Eigenlijk maakt het 
niet uit, zolang je een praatje maakt 
met iemand die het niet makkelijk 
heeft.
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Nieuwe Herinneringen 
Training voor mantelzorgers,  die zorgen voor iemand met dementie

Zorgt u voor iemand met dementie, 
dan is elke dag een nieuwe uitdaging. 
Uw naaste verandert en lijkt niet 
meer degene te zijn die hij of zij was. 
Het contact met elkaar is minder 
vanzelfsprekend en u mist uw partner, 
maatje of ouder. U wilt zo goed 
mogelijk verder, maar hoe doet u dat?

Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp 
Arnhem heeft voor mantelzorgers in 
Arnhem een training samengesteld 
die zowel kennis over dementie als 
praktische handvatten en tips aanreikt, 
die inzicht geven en helpen in het 
omgaan met iemand met dementie. 

De training bestaat uit twee avonden: 
de eerste avond wordt er veel kennis 
gedeeld. Wat is dementie? Welke 
vormen zijn er? Hoe ontstaat het? Wat 

betekent de ziekte voor het dagelijks 
gedrag, de omgeving en naasten van 
iemand met dementie? En kan iemand 
met dementie eigenlijk nog leren?
De tweede avond gaan de deelnemers 
aan de slag over hoe er op een 
andere, positieve wijze omgegaan 
kan worden met de dementie van de 
naaste, waardoor het contact verdiept 
en verbetert. Dat geeft meer ruimte 
aan de mantelzorger en biedt focus 
op het nu en de toekomst.
 
Hebt u interesse, meld u zich dan 
aan! Deelname is kosteloos.
De training wordt aangeboden op de 
volgende donderdagen:
19 en 26 september

Er wordt van u verwacht dat u beide 
avonden aanwezig bent.

Tijdstip: 19.00  21.30 uur, inloop is 
een kwartier voor aanvang.
Locatie: MVT Arnhem, Slochterenweg 
40, 6835 DX Arnhem (1e verdieping 
gebouw Petersborg)

Er kunnen maximaal 12 deelnemers 
per training deelnemen.
Om teleurstelling te voorkomen is het 
belangrijk om u van te voren aan te 
melden via mail 
a.deibert@mvtarnhem.nl 
(naam, adres, telefoonnummer) 
of per telefoon 026370 7855.

Uitnodiging: ben jij 55 jaar of ouder en hou je 
van een feestje?

Vier dan het 50-jarig jubileum 
van SWOA met ons mee!
Sinds 17 december 1969 zijn we dagelijks in de wijken 
van Arnhem te vinden. In de afgelopen 50 jaar is er veel 
veranderd, maar we zijn er nog steeds voor de ouderen in 
Arnhem.
 
Speciaal voor ons jubileum organiseren we een interactieve 
dag in jaren ’70 stijl. Waag bijvoorbeeld een jaren ’70 
dansje, verzorgd door dansschool Versteegh, zing mee 
met liedjes tijdens een bingo, schud je spieren los bij 
de bootcamp of sluit aan bij één van de vele andere 
activiteiten!
 
De activiteiten vinden de hele dag door plaats, dus loop 
gerust binnen!
Waar: Musis Sacrum,

Velperbinnensingel 15, 6811 BP Arnhem
Wanneer: vrijdag 4 oktober van 10.00 – 16.00 uur
Kosten: Geen. 
Aanmelden: hoeft niet.

Voor vragen kun je contact 
opnemen met 
0263272266 of stuur een 
mail naar i nfo@swoa.nl.
Hopelijk ontmoeten we je 
daar!

Stichting Rechtswinkel Arnhem geeft al meer dan 
25 jaar gratis juridisch advies. Iedereen kan terecht bij 
de rechtswinkel! Het advies kan betrekking hebben op 
allerlei juridische vragen. Bijvoorbeeld als u een probleem 
heeft met de woningcorporatie of uw werkgever of een 
ruzie met de buren.
 
Het advies dat u wordt gegeven is geheel gratis – het 
staat u vrij een gift te doen in de fooienpot. De adviseurs 
van de stichting zijn rechtenstudenten, die bepaalde 
vakken hebben behaald, waardoor zij over voldoende 
kennis beschikken om u te kunnen adviseren. 

Het is niet nodig om een afspraak te maken. 

Onze spreekuren zijn van 19:0020:00 uur op:

 Maandag  MFC Presikhaven  Laan van Presikhaaf 7
 Dinsdag  MFC Klarendal  Kazerneplein 2
 Woensdag  MFC De Malburcht  Graslaan 97c

Meer informatie kunt u vinden op de website 
www.rechtswinkelarnhem.nl of op de Facebookpagina 
Rechtswinkel Arnhem. 
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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

Basisscholen Venlosingel
Toermalijn (chr.), 381 01 55 
Anne Frank, 383 16 46 
De Laarhorst (r.k.), 383 06 65
Basisscholen Brabantweg
De Laarakker (r.k.), 383 06 64
De Expeditie, 381 24 27 /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

Koffie-ochtend 
SWOA/WV
10.00 – 12.00 uur
woensdagochtend, 
start 4 sept
met uitzondering van 
elke 3e woensdag dan 
is er Bingo 50plus

Inloopmiddag en 
jokeren
13.30 – 15.30 uur
Irene Baumann, 
3812371
elke vrijdagmiddag, 
start 6 sept

Bingo 50plus 
elke 3e woensdag van 
de maand let op, 
gewijzigd tijdstip!
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink, 
3818556
18 sept, 16 okt, 
20 nov, 18 dec

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 
38185 11
14 sept, 12 okt, 9 nov, 
14 dec (kerstbingo)

Breien voor goed 
doel,  
10.00 – 12.30 uur
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, 
0651829964
elke woensdag
Adres: Spelzaal, 
Venlosingel

Mandala tekenen, 
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink,  
381 85 56 
Ineke Bretz, 
0631960079
16 en 30 sept, 14 en 
28 okt, 11 en 25 nov, 
9 dec

Agenda  
wijkcentrum De Kroon

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

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

Donderdag & 
Dinsdag
Kickboksen voor 
jong en oud
19.00 uur

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

Tarieven advertenties “Laarnieuws”: zie www.oostelaar.nl

Pedicure

Reconstructie teennagels

Gelpolish teennagels

Gelnagels

Powergel nagels

Gelpolish handen

By Mireille

Rosmalenstraat 26   6843 SP Arnhem      06 - 11 24 92 12 bellisimabymireille



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


